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Objetivos 

Medir o grau de informação, opinião e interesse 
sobre microgeração de energia entre a população 

brasileira 



Metodologia 

População brasileira, com 16 anos ou mais, pertencente a todas as classes econômicas. 

De 20 a 24 de outubro de 2016. 
As entrevistas foram realizadas com a utilização de tablet. 

A pesquisa foi realizada através de metodologia quantitativa, por meio de entrevistas pessoais e 
individuais em pontos de fluxo populacional, distribuídos geograficamente nas áreas pesquisadas, 
utilizando metodologia desenvolvida pelo Datafolha. 

Técnica 

Universo 

Data de campo 



Metodologia 

Abrangência nacional, incluindo Regiões Metropolitanas e Cidades do Interior de diferentes 
portes, em todas as Regiões do Brasil. 

As entrevistas foram realizadas em 178 municípios de pequeno, médio e grande porte. 

Abrangência e amostra 



Metodologia 

Distribuição da amostra 
A amostra total de 2.044 entrevistas foi distribuída pelas cinco regiões brasileiras, na proporção abaixo: 

A margem de erro para o total da amostra é de 2,0 
pontos percentuais para mais ou para menos. 

27% 



Perfil dos entrevistados 



Perfil dos entrevistados 
Em % 

49 51 

Masculino Feminino 

Sexo 

21 21 20 20 19 

16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais 

Idade Média = 41 anos 

37 45 

18 

Fundamental Médio Superior 

Escolaridade 

41 
22 15 9 3 1 

Até 2 S.M. + de 2 a 3 S.M + de 3 a 5 S.M + de 5 a 10 S.M + de 10 a 20 S.M + de 20 a 50 S.M 

Renda familiar mensal 



Em % 

66 
20 

14 
7 
6 
6 

3 
1 
1 

9 
34 

14 
9 
8 

1 
2 

PEA 

  Assalariado registrado 

  Free-lance/ bico 

  Assalariado sem registro 

  Autônomo regular (Paga ISS) 

  Funcionário público 

  Empresário 

  Estagiário/ aprendiz (remunerado) 

  Outros PEA 

  Desempregado (procura emprego) 

NÃO PEA 

  Aposentado 

  Dona de casa 

  Estudante 

  Outros NAO PEA 

  Desempregado (Não procura 

Ocupação principal 

26 
46 

28 

A/B C D/E 

Classificação 
sócioeconômica 

Perfil dos entrevistados 



Perfil dos entrevistados 
Em % 

43 

15 
27 

15 

Sudeste Sul Nordeste Norte / 
Centro-Oeste 

Região do país 

41 
59 

Capital + RM Interior 

Natureza do município 

30 23 16 
31 

Até 50 mil habitantes Mais de 50 a 200 mil Mais de 200 a 500 mil Mais de 500 mil habitantes 

Porte do município 



Grau de informação, opinião e interesse sobre  
microgeração de energia 



Desde 2012, o governo permite que os brasileiros gerem sua própria eletricidade por meio 
de fontes renováveis, como por exemplo a energia solar. Isso se chama microgeração de 

energia.  
Essa energia gerada é descontada da conta de luz. Se em um mês, a pessoa produz mais do 

que precisa, os créditos vão para os meses seguintes.  
Para isso é necessário ter um sistema de energia solar fotovoltaica, isto é, um conjunto de 

placas que captam a luz do Sol e a transformam em eletricidade.  
Essa eletricidade é utilizada em nossas casas de forma direta, reduzindo a quantidade de 

energia que temos que comprar do governo.  
Essas placas podem ser instaladas em áreas livres ou nos telhados das casas ou de 

edifícios.  

Conceito apresentado aos entrevistados 



Grau de conhecimento sobre geração de energia 
Resposta estimulada e única, em % 

80 

19 

42 

20 20 

TOMOU 
CONHECIMENTO 

Está bem 
informado 

Mais ou menos 
informado 

Está mal 
informado 

NÃO TOMOU 
CONHECIMENTO 

Fonte: Você já tinha ouvido falar ou lido sobre essa possibilidade de gerar sua própria energia, por exemplo usando a energia solar, e receber descontos na conta de 
luz? Você diria que está bem informado, mais ou menos informado ou mal informado sobre esse assunto? 
Base: total da amostra 

Mais escolarizados: 33% 
Mais ricos: 39% 

80% já tinham tomado conhecimento sobre a geração de energia 



Fonte: Você já tinha ouvido falar ou lido sobre essa possibilidade de gerar sua própria energia, por exemplo usando a energia solar, e receber descontos na conta de 
luz? Você diria que está bem informado, mais ou menos informado ou mal informado sobre esse assunto? 
Base: total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

TOMOU CONHECIMENTO 80 82 84 73 85 84 78 

Está bem informado 19 24 14 13 18 22 16 

Está mais ou menos informado 42 41 51 36 46 44 40 

Está mal informado 20 17 18 24 21 18 21 

NÃO TOMOU CONHECIMENTO 20 18 16 27 15 16 22 

Resposta estimulada e única, em % 

Grau de conhecimento sobre geração de energia 



Principal motivação para gerar a própria energia 

48 

17 16 10 5 4 

Reduzir o quanto pago 
na conta de luz 

Gerar minha própria 
energia e me tornar 

independente da 
distribuidora 

Pelos benefícios 
ambientais 

Para ajudar a criar 
empregos e melhorar a 

economia da minha 
cidade 

Saber que estou 
valorizando meu 

imóvel 

Por ser uma opção de 
investimento rentável 

1º lugar 

Fonte: Neste cartão estão algumas motivações para gerar sua própria energia. Qual seria em 1º lugar a principal motivação para você gerar a sua própria energia? 
Base: Total da amostra 

Menos escolarizados: 54% 
Mais velhos: 57% 

Cidades com mais de 200 mil 
até 500 mil habitantes: 23% 

Mais jovens: 22% 
Mais escolarizados: 26% 

Resposta estimulada e única, em % 

Redução na conta de luz é principal motivação para geração da 
 própria energia 



Fonte: Neste cartão estão algumas motivações para gerar sua própria energia. Qual seria em 1º lugar a principal motivação para você gerar a sua própria energia? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

Reduzir o quanto pago na conta de 
luz 48 48 56 44 45 48 47 

 Gerar minha própria energia e me 
tornar independente da distribuidora 17 15 17 17 25 16 19 

 Pelos benefícios ambientais 16 17 17 15 15 16 16 
 Para ajudar a criar empregos e 
melhorar a economia da minha cidade 10 10 4 14 9 10 10 

 Saber que estou valorizando meu 
imóvel 5 5 4 7 5 6 5 

 Por ser uma opção de investimento 
rentável 4 5 4 3 2 4 4 

1º lugar 

Principal motivação para gerar a própria energia 
Resposta estimulada e única, em % 



Motivações para gerar a própria energia 

85 

62 
53 

32 29 23 

Reduzir o quanto pago 
na conta de luz 

Pelos benefícios 
ambientais 

Gerar minha própria 
energia e me tornar 

independente da 
distribuidora 

Saber que estou 
valorizando meu 

imóvel 

Para ajudar a criar 
empregos e melhorar a 

economia da minha 
cidade 

Por ser uma opção de 
investimento rentável 

1º + 2º + 3º lugares 

Fonte: Neste cartão estão algumas motivações para gerar sua própria energia. Qual seria em 1º lugar a principal motivação para você gerar a sua própria energia? E 
em 2º lugar? E em 3º lugar? 
Base: Total da amostra 

Resposta estimulada e múltipla, em % 

Benefícios ambientais aparecem em segundo lugar no total de menções 



Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

Reduzir o quanto pago na conta de 
luz 85 85 91 84 81 85 85 

 Pelos benefícios ambientais 62 64 66 58 57 64 61 
 Gerar minha própria energia e me 
tornar independente da distribuidora 53 50 56 53 61 53 54 

 Saber que estou valorizando meu 
imóvel 32 30 32 34 33 33 31 

 Para ajudar a criar empregos e 
melhorar a economia da minha cidade 29 33 20 31 25 29 29 

 Por ser uma opção de investimento 
rentável 23 26 16 24 22 25 22 

1º + 2º + 3º lugares 

Fonte: Neste cartão estão algumas motivações para gerar sua própria energia. Qual seria em 1º lugar a principal motivação para você gerar a sua própria energia? E 
em 2º lugar? E em 3º lugar? 
Base: Total da amostra 

Motivações para gerar a própria energia 
Resposta estimulada e múltipla, em % 



 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 

Resposta estimulada e única, em % 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Resumo Concorda Discorda 

Ao adotar a microgeração, serei um exemplo no meu bairro e poderei influenciar 
meus vizinhos 83 08 

Eu compraria um sistema de energia solar fotovoltaica se houvesse linhas de crédito 
com juros baixos 72 17 

Estou muito interessado em saber mais sobre a microgeração de energia 72 17 

Gerar a própria energia só é uma opção para quem tem casa própria 59 33 

Energia solar é uma possibilidade apenas para quem tem dinheiro 54 37 

Eu entraria em um consórcio para ter sistema de energia solar fotovoltaica 54 34 

A microgeração de energia é um tema complexo demais para mim 48 41 

Microgeração de energia gera alto grau de interesse e adesão 



81 
63 

18 
5 6 2 4 8 

83 

62 

21 
6 8 3 6 3 

CONCORDA Totalmente Em parte NÃO 
CONCORDA, 

NEM DISCORDA 

DISCORDA Em parte Totalmente NÃO SABE 

Ao adotar a microgeração, serei um exemplo no meu bairro e poderei influenciar 
meus vizinhos 

11 a 13/03/2015 
20 a 24/10/2016 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

35 a 44 anos: 88% 
Mais ricos: 90% 

Resposta estimulada e única, em % 

Maioria acredita que se tornaria um exemplo no bairro ao adotar  
a microgeração de energia 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

CONCORDA 83 86 72 86 79 84 81 

 Totalmente 62 69 46 61 59 64 60 

 Em parte 21 17 26 25 20 20 21 

 NÃO CONCORDA, NEM DISCORDA 6 3 15 5 7 6 8 

 DISCORDA 8 9 8 6 11 8 8 

 Em parte 3 3 3 2 5 4 4 

 Totalmente 6 7 5 3 6 4 4 

 NÃO SABE 3 2 5 4 2 3 3 

Ao adotar a microgeração, serei um exemplo no meu bairro e poderei influenciar meus vizinhos 

Resposta estimulada e única, em % 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



72 

53 

20 
7 

17 
4 

13 
4 

CONCORDA Totalmente Em parte NÃO 
CONCORDA, 

NEM DISCORDA 

DISCORDA Em parte Totalmente NÃO SABE 

Eu compraria um sistema de energia solar fotovoltaica se houvesse linhas de crédito 
com juros baixos 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Mais escolarizados: 77% 
35 a 44 anos: 78% 
Classes A/B: 79% 
Mais ricos: 88% 

Classes D/E: 22% 
Mais velhos: 24% 

Resposta estimulada e única, em % 

72% comprariam um sistema de energia solar se houvesse linhas de  
crédito com juros baixos 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

CONCORDA 72 77 60 73 69 76 70 

 Totalmente 53 59 38 55 46 57 53 

 Em parte 20 18 22 18 23 20 17 

 NÃO CONCORDA, NEM DISCORDA 7 3 13 6 12 6 6 

 DISCORDA 17 17 20 17 15 14 20 

 Em parte 4 5 5 4 4 4 5 

 Totalmente 13 12 15 13 11 11 15 

 NÃO SABE 4 3 6 5 4 3 4 

Eu compraria um sistema de energia solar fotovoltaica se houvesse linhas de crédito com juros baixos 

Resposta estimulada e única, em % 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



72 

51 

21 
7 

17 
7 11 

3 

CONCORDA Totalmente Em parte NÃO 
CONCORDA, 

NEM DISCORDA 

DISCORDA Em parte Totalmente NÃO SABE 

Estou muito interessado em saber mais sobre a microgeração de energia 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Mais escolarizados: 77% 
35 a 44 anos: 81% 
Mais ricos: 84% 

Mais velhos: 22% 

Resposta estimulada e única, em % 

Maioria tem muito interesse em saber mais sobre o tema 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

CONCORDA 72 76 62 72 72 72 72 

 Totalmente 51 57 39 51 48 52 51 

 Em parte 21 19 23 21 25 20 22 

 NÃO CONCORDA, NEM DISCORDA 7 4 15 8 10 8 7 

 DISCORDA 17 19 19 16 16 17 17 

 Em parte 7 6 7 7 6 7 6 

 Totalmente 11 12 12 9 10 10 11 

 NÃO SABE 3 2 5 4 2 3 3 

Estou muito interessado em saber mais sobre a microgeração de energia 

Resposta estimulada e única, em % 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



59 

41 

18 
5 

33 

8 
25 

3 

CONCORDA Totalmente Em parte NÃO 
CONCORDA, 

NEM DISCORDA 

DISCORDA Em parte Totalmente NÃO SABE 

Gerar a própria energia só é uma opção para quem tem casa própria 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Mais velhos: 64% 
Menos escolarizados: 64% 
Classes D/E: 65% 

25 a 34 anos: 39% 
Classes A/B: 42% 
Mais escolarizados: 43% 
Mais ricos: 52% 

Resposta estimulada e única, em % 

Para 59%, a geração da própria energia só é possível para quem tem casa própria 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

CONCORDA 59 56 57 64 59 56 61 

 Totalmente 41 41 33 46 37 37 43 

 Em parte 18 15 23 19 22 19 18 

 NÃO CONCORDA, NEM DISCORDA 5 2 10 5 7 6 4 

 DISCORDA 33 40 29 27 31 35 33 

 Em parte 8 9 5 7 10 9 8 

 Totalmente 25 31 24 20 20 26 24 

 NÃO SABE 3 1 5 3 3 3 2 

Gerar a própria energia só é uma opção para quem tem casa própria 

Resposta estimulada e única, em % 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



54 

36 
18 

5 

37 

11 
26 

3 

CONCORDA Totalmente Em parte NÃO 
CONCORDA, 

NEM DISCORDA 

DISCORDA Em parte Totalmente NÃO SABE 

Energia solar é uma possibilidade apenas para quem tem dinheiro 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Menos escolarizados: 60% 

Mais jovens: 42% 
Mais escolarizados: 42% 
Classes A/B: 43% 
Mais ricos: 56% 

Resposta estimulada e única, em % 

Para 54%, a energia solar é para quem tem dinheiro 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

CONCORDA 54 55 53 56 52 56 54 

 Totalmente 36 39 28 40 29 36 37 

 Em parte 18 16 25 16 23 20 17 

 NÃO CONCORDA, NEM DISCORDA 5 3 10 6 9 6 5 

 DISCORDA 37 40 33 34 38 35 38 

 Em parte 11 11 7 10 15 10 12 

 Totalmente 26 28 25 24 23 25 26 

 NÃO SABE 3 3 5 5 1 3 3 

Energia solar é uma possibilidade apenas para quem tem dinheiro 

Resposta estimulada e única, em % 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



54 

34 
21 

7 

34 

8 

26 

5 

CONCORDA Totalmente Em parte NÃO 
CONCORDA, 

NEM DISCORDA 

DISCORDA Em parte Totalmente NÃO SABE 

Eu entraria em um consórcio para ter sistema de energia solar fotovoltaica 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Homens: 59% 
35 a 44 anos: 60% 
Mais ricos: 65% 

Mais velhos: 39% 

Resposta estimulada e única, em % 

54% estariam dispostos a entrar em um consórcio para ter acesso  
ao sistema de energia solar 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

CONCORDA 54 53 43 60 57 54 54 

 Totalmente 34 35 22 38 33 35 32 

 Em parte 21 18 21 22 24 19 22 

 NÃO CONCORDA, NEM DISCORDA 7 4 13 6 11 8 6 

 DISCORDA 34 39 36 29 27 32 35 

 Em parte 8 8 6 7 9 9 7 

 Totalmente 26 31 29 22 17 24 28 

 NÃO SABE 5 4 9 5 5 5 5 

Eu entraria em um consórcio para ter sistema de energia solar fotovoltaica 

Resposta estimulada e única, em % 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



56 

32 25 
8 

28 
10 17 

8 

48 

26 22 
8 

41 

13 
28 

3 

CONCORDA Totalmente Em parte NÃO 
CONCORDA, 

NEM DISCORDA 

DISCORDA Em parte Totalmente NÃO SABE 

A microgeração de energia é um tema complexo demais para mim 

11 a 13/10/2015 
20 a 24/10/2016 

Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Mais velhos: 56% 
Menos escolarizados: 58% 
Classes D/E: 61% 

Mais jovens: 48% 
Classes A/B: 57% 
Mais escolarizados: 64% 
Mais ricos 72% 

Resposta estimulada e única, em % 

Metade dos entrevistados considera o tema muito complexo;  
índice menor do que o observado em 2015 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Fonte: Eu vou ler algumas frases sobre a microgeração de energia solar e gostaria de saber de cada uma se você concorda ou discorda. Totalmente ou em parte? 
Base: Total da amostra 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

CONCORDA 48 46 41 54 49 42 52 
 Totalmente 26 25 20 31 25 21 29 

 Em parte 22 21 21 23 24 21 23 

 NÃO CONCORDA, NEM DISCORDA 8 4 17 9 11 10 7 

 DISCORDA 41 48 38 33 37 45 38 

 Em parte 13 12 10 12 16 15 11 

 Totalmente 28 35 28 20 20 30 27 

 NÃO SABE 3 2 3 4 3 3 3 

A microgeração de energia é um tema complexo demais para mim 

Resposta estimulada e única, em % 

 Grau de concordância de algumas frases sobre 
 microgeração de energia solar 



Uso do FGTS para compra de sistema de energia solar 
Resposta e stimulada e única, em % 

50 50 

Utilizaria o FGTS se fosse possível para comprar Não utilizaria 

Fonte: Se fosse possível, você utilizaria seu FGTS para comprar um sistema de energia solar fotovoltaica e gerar sua própria eletricidade? 
Base: Assalariados registrados 

Dos assalariados registrados, metade utilizaria os recursos do FGTS para  
comprar o sistema de energia solar 



Resposta estimulada e única, em % 

Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

Utilizaria o FGTS se fosse possível 50 50 47 46 54 47 52 

 Não utilizaria 50 50 53 54 46 53 48 

Fonte: Se fosse possível, você utilizaria seu FGTS para comprar um sistema de energia solar fotovoltaica e gerar sua própria eletricidade? 
Base: Assalariados registrados 

Uso do FGTS para compra de sistema de energia solar 



Você se associaria a uma cooperativa com sistema de energia solar? 
Resposta estimulada e única, em % 

63 

28 

9 

SIM NÃO Não sabe 

Fonte: Hoje, se uma cooperativa tiver um sistema de energia solar fotovoltaica, a economia na conta de luz pode ser dividida entre as pessoas associadas.  Você se 
associaria a uma cooperativa para isso? 
Base: Assalariados registrados 

Dos assalariados registrados, a maioria se associaria a uma  
cooperativa com sistema de energia solar 



Total Sudeste Sul Nordeste 
Norte / 
Centro 
Oeste 

Capital 
+ RM Interior 

SIM 63 65 61 57 63 62 64 

 NÃO 28 31 20 31 26 25 31 

 Não sabe 9 4 19 12 11 13 5 

Fonte: Hoje, se uma cooperativa tiver um sistema de energia solar fotovoltaica, a economia na conta de luz pode ser dividida entre as pessoas associadas.  Você se 
associaria a uma cooperativa para isso? 
Base: Assalariados registrados 

Se associaria a uma cooperativa com sistema de energia solar fotovoltaica para que a economia na conta 
de luz fosse dividida entre os associados? 

Resposta estimulada e única, em % 

Você se associaria a uma cooperativa com sistema de energia solar? 



Relatório 



MAIORIA TEM CONHECIMENTO SOBRE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA; 19% CONSIDERAM-SE BEM 
INFORMADOS SOBRE O ASSUNTO 

Redução na conta de luz é o principal motivo para geração de energia própria 
  
Pesquisa Datafolha realizada entre 20 e 24 de outubro de 2016 em todo o Brasil, revela que a maioria (80%) tomou 
conhecimento sobre a possibilidade de gerar sua própria energia utilizando, por exemplo, a energia solar, recebendo assim 
descontos na conta de luz. Consideram-se bem informados sobre o assunto 19% dos entrevistados, principalmente os 
moradores da região Sudeste (24%), os mais escolarizados (33%) e os mais ricos (39%). Outros 42% estão mais ou menos 
informados e 20% tomaram conhecimento e estão mal informados sobre o tema, e outros 20% não tomaram conhecimento. 
Os pesquisadores apresentaram aos entrevistados um cartão com o conceito sobre microgeração de energia solar. 
  
O Datafolha apresentou aos entrevistados uma série de itens, perguntando qual seria, em primeiro lugar, a principal 
motivação para gerar sua própria energia. O motivo mais citado foi: “reduzir o quanto pago na conta de luz” (48%), índice 
que sobe para 54% entre os menos escolarizados, 56% na região Sul e 57% entre os mais velhos.  
 
Em outro patamar aparecem as seguintes motivações: “gerar minha própria energia e me tornar independente da 
distribuidora” (17%), especialmente entre os moradores das regiões Norte e Centro Oeste (25%), “pelos benefícios 
ambientais” (16%), motivo esse citado principalmente pelos jovens (22%) e pelos mais escolarizados (26%), “para ajudar a 
criar empregos e melhorar a economia da minha cidade” (10%), “saber que estou valorizando meu imóvel” (5%) e “por ser 
uma opção de investimento rentável” (4%). 

Relatório 



Considerando-se os motivos citados em primeiro, segundo e terceiro lugares, os índices atingidos foram: “reduzir o quanto 
pago na conta de luz” (85%), “pelos benefícios ambientais” (62%), “gerar minha própria energia e me tornar independente da 
distribuidora” (53%), “saber que estou valorizando meu imóvel” (32%), “para ajudar a criar empregos e melhorar a economia 
da minha cidade” (29%) e “por ser uma opção de investimento rentável” (23%). 
  
Também foi apresentado aos entrevistados, algumas frases sobre microgeração de energia, com o objetivo de avaliar o grau 
de concordância de cada uma delas. A frase com a maior taxa de concordância foi: “Ao adotar a microgeração, serei um 
exemplo no meu bairro e poderei influenciar meus vizinhos”, 83% concordam com a frase, especialmente os que têm de 35 a 
44 anos (88%) e os mais ricos (90%), 63% dizem concordar totalmente e 21% em parte, 5% não concordam e nem 
discordam, 6% discordam (4% totalmente e 2% em parte) e 8% não souberam responder. 

A seguir aparece: “Eu compraria um sistema de energia solar fotovoltaica se houvesse linhas de crédito com juros baixos”, 
72% concordam com a frase (53% totalmente e 20% em parte), em especial os mais escolarizados (77%), os que têm de 35 a 
44 anos (78%), os que pertencem às classes A e B (79%) e os mais ricos (88%) Outros 7% não concordam e nem discordam, 
17% discordam (13% totalmente e 4% em parte), especialmente entre os que são das classes D e E, e os mais velhos, com 23% 
e 24%, respectivamente. Não opinaram 4%. 

Também com 72% de concordância ficou “Estou muito interessado em saber mais sobre a microgeração de energia”, com 
destaque para os mais escolarizados (77%), faixa etária de 35 a 44 anos (81%) e os mais ricos (84%). Metade (51%) concorda 
totalmente com a frase e 21% concorda em parte, 7% não concordam nem discordam, 17% discordam (22% entre os mais 
velhos), sendo que 11% discordam totalmente e 7% em parte, e 3% não responderam. 
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“Gerar a própria energia só é uma opção para quem tem casa própria”, obteve índice de concordância de 59% (41% 
totalmente e 18% em parte), especialmente os mais velhos, os menos escolarizados (64%, cada) e as classes D e E (65%), 5% 
não concordam nem discordam, um terço (33%) discorda (25% totalmente e 8% em parte), com destaque para os que têm de 
25 a 34 anos (39%), classes A e B (42%), mais escolarizados (43%) e para os mais ricos (52%). Não opinaram 3% dos 
entrevistados. 

Concordam com a frase “Energia solar é uma possibilidade apenas para quem tem dinheiro” 54% dos entrevistados (60% 
entre os menos escolarizados), 36% concordam totalmente e 18% em parte. Não concordam e nem discordam 5% e 37% 
discordam (26% totalmente e 11% em parte). Dos que discordam destacam-se os mais jovens e os mais escolarizados (42%, 
cada), os que pertencem às classes A e B (43%) e os mais ricos (56%). 

“Eu entraria em um consórcio para ter sistema de energia solar fotovoltaica”, 54% concordam com a afirmação (34% 
totalmente e 21% em parte), especialmente os homens (59%), os que têm de 35 a 44 anos (60%) e os mais ricos (65%), 7% 
não concordam, nem discordam, 34% discordam (39% entre os mais velhos), sendo 26% totalmente e 8% em parte e outros 
5% não souberam responder. 

A frase com a menor taxa de concordância foi: “a microgeração de energia é um tema complexo demais para mim”, 48% 
(26% totalmente e 22% em parte), ficando acima da média entre os mais velhos (56%), entre os menos escolarizados (58%) e 
entre as classes D e E (61%). Cerca de 8% não concordam nem discordam e 41% discordam da afirmação (28% totalmente e 
13% em parte), com destaque para os mais jovens (48%), classes A e B (57%), mais escolarizados (64%) e para os mais ricos 
(72%). 
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Metade (50%) dos assalariados registrados entrevistados disseram que, se fosse possível, utilizaria o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (F.G.T.S.) para comprar um sistema de energia solar fotovoltaica e gerar sua própria eletricidade, contra 
outra metade (50%) que não utilizaria. A maioria (63%) se associaria a uma cooperativa com sistema de energia solar 
fotovoltaica, para que a economia na conta de luz fosse dividida entre os associados, uma parcela de 28% não se associaria a 
uma cooperativa para esse fim e 9% não souberam responder. 

O perfil dos entrevistados é composto de 49% de homens e 51% de mulheres, 21% têm entre 16 e 24 anos, outros 21% entre 
25 e 34 anos, 20% entre 35 e 44 anos, outros 20% de 45 a 59 anos e 19% têm 60 anos ou mais, 37% estudaram até o ensino 
fundamental, 45% até o ensino médio e 18% têm nível superior, 41% possuem renda familiar mensal de até dois salários 
mínimos, 22% mais de dois a três salários, 15% mais de três a cinco salários, 9% mais de cinco a dez, 3% mais de dez a vinte e 
apenas 1% mais de vinte salários mínimos. 

A distribuição da classificação econômica é composta de 26% de classes A e B, 46% de classe C e 28% de classes D e E, são 
pessoas economicamente ativas (PEA) 66%, contra 34% que não. 

A amostra se divide em 43% dos entrevistados na região Sudeste, 15% na região Sul, 27% na região Nordeste e 15% nas 
regiões Norte e Centro Oeste, 41% dos municípios encontram-se nas capitais e regiões metropolitanas e 59% no interior, 
classificados pelo porte até 50 mil habitantes (30%), mais de 50 mil a 200 mil habitantes (23%), mais de 200 mil a 500 mil 
habitantes (16%) e mais de 500 mil habitantes (31%). 
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