
O Instituto para o Desenvolvimento de Energias 
Alternativas na América Latina (Instituto IDEAL) e a 
Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de 
Janeiro (AHK-RJ) reuniram esforços para aprimorar a 
terceira edição do estudo anual sobre o mercado 
brasileiro de geração distribuída fotovoltaica (FV). 
O levantamento, respondido por mais de 300 
empresas brasileiras, apresenta o desenvolvimento do 
mercado e identifica os desafios no processo de 
conexão à rede de micro e minigeradores FV, no 
âmbito da REN 482/2012 da ANEEL. 

I N I C I AT I VA

A P O I O

2016
Edição

Por meio da:

Logomarca da sua empresa
E-Book em inglês e português

capa,
pág. 3 e 

contracapa

página 3 e 
contracapa contracapa

Prefácio1 ½ pág. ¼ pág. x

Logomarca da sua empresa no folder de 
resumo executivo

Divulgado em eventos setorais nacionais 
e internacionais

dos websites: 
InstitutoIDEAL.org / AHKbusiness.de / 
intersolar.net.br2 / export-erneuerbare.de2

> 1 milhão de visitantes em 2015

Citação da sua empresa no evento  
de lançamento

> 150 especialistas do setor FV

Citação da sua empresa no lançamento na 
InterSolar South America 20172 > 9.000 visitantes em 2015 x

Citação da sua empresa em press releases > 150 jornalistas especializados x

Logomarca da sua empresa no 
questionário do estudo

Enviado a mais de 1.000 empresas do 
setor FV brasileiro

x x

Citação da sua empresa em redes sociais e 
Newsletter

> 60.000 seguidores
> 25.000 contatos

x x

Resultado de 
entrevistas enviadas a 
mais de 1.000 
empresas cadastradas 
no Mapa de 
Fornecedores do setor 
FV do programa 
América do Sol 
(americadosol.org).

Citação da sua 
empresa em 
diversos websites 
com mais de um 
milhão de 
visitantes nas 
páginas em 2015.

Publicado em inglês e 
português e amplamente 
distribuído como e-book 
online, acessado, em 
média, por mais de 5.000 
leitores nos primeiros 
meses pós-lançamento 
(dados referentes à 
edição 2015).

1 Conteúdo fornecido pelo patrocinador conforme briefing do IDEAL e AHK-RJ, sujeito a edição. / 2 A ser confirmado até março de 2017.

O pioneiro e maior estudo anual de mercado sobre 
geração distribuída fotovoltaica no Brasil: 
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Citação da sua 
empresa em 
diversos websites 

mais de um 
milhão de 
visitantes nas 
páginas em 2015.
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