GERAÇÃO DISTRIBUÍDA:
BENEFÍCIO PARA TODOS.
ENTENDA COMO!
5 VERDADES E 5 MITOS
SOBRE A GD
Não se deixe enganar por
grandes monopólios:
conheça como quem tem geração
distribuída ajuda quem não tem!
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MITO

A regra atual de incentivo à energia solar distribuída penaliza os consumidores comuns

VERDADE

O consumidor comum ganha com a
solar de duas formas: a) recebendo
energia sem saber – já que parte da energia produzida é injetada diretamente na rede de distribuição e
abastece vizinhos e outros consumidores que não têm
energia solar; b) economizando na conta de luz. A produção de energia solar já gerou R$ 13 bilhões em benefícios líquidos elétricos aos consumidores e isso se
reflete em economia na tarifa de energia.

MITO

Quem não tem solar, não tem nada a ganhar
com a GD, só a perder

VERDADE

O setor de energia solar entrega para
a sociedade empregos, renda, arrecadação e um planeta mais sustentável. Só este ano,
a GD deverá gerar mais de 188 mil novos empregos,
arrecadar mais de R$ 4,5 bilhões para os cofres públicos investirem em saúde e outros serviços essenciais,
além de mais de R$ 16 bilhões em investimentos.

MITO

Incentivos à geração distribuída contrariam
os interesses da maioria dos brasileiros

VERDADE

A pesquisa Ibope Inteligência 2020
revelou que 9 em cada 10 brasileiros
querem gerar a própria energia em casa, limpa e renovável. Com o avanço do mercado de energia solar, ela
se tornará cada vez mais popular, gerando economia
para os brasileiros.
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MITO

No Brasil, quem não tem condições de instalar painel solar acaba pagando um subsídio para energia solar que beneficia os
mais ricos e as grandes empresas

VERDADE

A energia solar está presente em residências, comércios, prédios públicos
– como o MME, em Brasília –, projetos sociais – como o
“Casa Verde e Amarela” – e em comunidades – como
a Favela da Babilônia, no Rio de Janeiro. O preço dos
módulos solares caiu mais de 80% nos últimos anos. A
exemplo do que aconteceu com os celulares, o crescimento deste mercado levará a energia solar para mais
gente, em todos os cantos do Brasil.

MITO

Empresários se aproveitam da geração
distribuída para vender energia solar e receber subsídios pagos pela população

VERDADE

Consumidores podem receber energia solar vinda dos próprios telhados
ou de forma remota. Esta modalidade, produzida em
fazendas solares, torna a energia solar ainda mais democrática, já que permite que quem mora de aluguel,
quem não tem condições de investir em um sistema
e até mesmo moradores de comunidades carentes se
juntem e recebamespeciais
a solar. ONGs,
como a Revolusolar,
Agradecimentos
à <Org1>
que atuam em favelas do Rio de Janeiro, usam a moe aodalidade
<Org2> compartilhada
pelo convite epara
pelalevar
parceria!
energia limpa para
quem mais precisa.

Muito obrigado pela atenção!
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