
Por que investir em energia solar? 
 

1. Redução de custos: Atualmente as tarifas de energia elétrica são altíssimas e 

consomem fatia considerável da renda mensal familiar. 

 

2. Fique livre de tarifas extras: Atualmente vigora no Brasil o sistema de bandeiras 

tarifárias que aumentam o valor de sua conta de energia à medida que os 

reservatórios das hidrelétricas baixam. Com a energia solar você fica livre desta 

cobrança extra, pois produzirá sua própria energia. 

 

3. Contribua para o meio ambiente: A energia solar é considerada uma energia limpa e 

inesgotável, ou seja, ao utilizar a energia solar você colabora com a diminuição da 

poluição ajudando assim a melhorar a qualidade de nosso meio ambiente e 

consequentemente de nossas vidas e de futuras gerações. 

 

 

4. Excelente retorno: O investimento em sistemas de energia solar é considerado 

excelente, uma vez que o valor economizado com as contas de energia elétrica, são 

muito mais atrativos se comparados com investimentos tradicionais como a poupança. 

 

5. Manutenção: Ao adquirir cotas da StartGreen você estará tranquilo em relação a 

manutenção do sistema de energia solar. Toda a manutenção fica por nossa conta e 

você poderá aproveitar melhor os benefícios da redução no consumo de energia. 

 

6. Investimento Acessível: Por ser uma tecnologia relativamente nova e ainda em 

expansão no país, os custos para montagem de um sistema solar podem ser 

considerados altos. Porém aqui na StartGreen nós facilitamos o acesso a esta 

tecnologia. Você não precisa investir em um sistema completo! Você adquire cotas de 

energia solar proporcionais a sua necessidade, nós operamos e mantemos uma usina 

solar e você aproveita os descontos em sua conta de energia. 

 

7. Não precisa de espaço: O nosso sistema funciona remotamente e não precisa ser 

instalado em sua residência, você apenas adquire cotas e recebe descontos na sua 

conta de energia em troca. 

 

Estes são apenas alguns benefícios da energia solar, conheça a StartGreen e comece a gerar 

economia! 


