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Tendências do mercado de energia
na imprensa brasileira



Repercussão das temáticas

Tendências do mercado de energia

Notícias sobre o Governo

29,52%

Notícias Globais

26,96%

Notícias de Economia

23,15%

Notícias de Marcas

9,10%

Notícias sobre Fontes energéticas 

5,35%

Notícias sobre ESG

4,8%

Notícias sobre Tecnologia/inovação

1,01%



1,4%
das matérias sobre energia e 
que envolvem a temática de 

ações do governo têm 
impacto positivo para o setor.

23,4%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

73,1%
das notícias sobre ações do 
governo são neutras. Esses 
assuntos, por mais que não 
causem grandes impactos, 

precisam fazer parte do radar 
das empresas.

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais frequentes nas notícias

➔ Privatização Eletrobras 
➔ Presidencia da Petrobras 
➔ Queda na conta de luz segundo sanções políticas

Governo

Yahoo Valor 
Econômico

 O Povo  Isto é
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5%
das matérias sobre energia e 

que envolvem temáticas 
globais têm impacto positivo 

para o setor.

23,1%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

71,7%
das notícias sobre temáticas 
globais são neutras. Esses 

assuntos, por mais que não 
causem grandes impactos, 

precisam fazer parte do radar 
das empresas.

Radar de assuntos mais frequentes nas notícias

➔ Sanções à Rússia 
➔ Pedidos de ajuda da Ucrânia 
➔ Possível crise energética no cenário mundial

Global

Veículos que mais publicaram notícias

Isto é Valor 
Econômico

Gauchá ZH O Povo
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3,8%
das matérias sobre energia e 
que envolvem a temática de 

economia têm impacto 
positivo para o setor.

28%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

68,1%
das notícias sobre economia 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Radar de assuntos mais frequentes nas notícias

➔ Moeda russa resiste às sanções
➔ Economia europeia sente impacto da guerra 
➔ Impacto da crise energética no bolso do brasileiro

Economia
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Veículos que mais publicaram notícias

Terra Yahoo Isto é O Povo



8,4%
das matérias sobre energia e 
que envolvem a temática de 
marcas têm impacto positivo 

para o setor.

5,8%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

85,6%
das notícias sobre marcas 

são neutras. Esses assuntos, 
por mais que não causem 

grandes impactos, precisam 
fazer parte do radar das 

empresas.

Radar de assuntos mais frequentes nas notícias

➔ Capitalização da Eletrobras 
➔ Tupy anuncia compra da MWM 
➔ Novo presidente da Petrobras

Marcas
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Veículos que mais publicaram notícias

Terra Yahoo O Povo Valor 
Econômico



10%
das matérias sobre energia e 
que envolvem a temática de 

fontes energéticas têm 
impacto positivo para o setor.

4,4%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

88,5%
das notícias sobre fontes 
energéticas são neutras. 

Esses assuntos, por mais que 
não causem grandes 

impactos, precisam fazer 
parte do radar das empresas.

Radar de assuntos mais frequentes nas notícias

➔ Soluções energéticas para a crise ambiental 
➔ Nova usina nuclear brasileira 
➔ Leilão de blocos de petróleo

Fontes energéticas
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Veículos que mais publicaram notícias

Poder 360 Estadão Yahoo Valor 
Econômico



7,3%
das matérias sobre energia e 
que envolvem a temática de 

ESG têm impacto positivo 
para o setor.

31,7%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

60,9%
das notícias sobre ESG são 

neutras. Esses assuntos, por 
mais que não causem 

grandes impactos, precisam 
fazer parte do radar das 

empresas.

Radar de assuntos mais frequentes nas notícias

➔ Anúncio da ONU sobre crise climática 
➔ Relatório sobre o ar da OMS 
➔ Conflito empresa x funcionário sobre trabalho remoto

ESG
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Veículos que mais publicaram notícias

Yahoo Valor 
Econômico

 O Povo Correio 
Braziliense 



0%
das matérias sobre energia e 
que envolvem a temática de 
tecnologia e inovação para 

cabelo têm impacto positivo 
para o setor.

0%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor.

100%
das notícias sobre tecnologia 
e inovação são neutras. Esses 
assuntos, por mais que não 
causem grandes impactos, 

precisam fazer parte do radar 
das empresas.

Radar de assuntos mais frequentes nas notícias

➔ Crise dos semicondutores
➔ Desenvolvimento de base de dados do setor eólico e solar 
➔ Expansão do caroo elétrico

Tecnologia/inovação
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Veículos que mais publicaram notícias

Yahoo Terra Folha de 
São Paulo

Gazeta do
 Povo



Método de monitoramento 
dos dados: Knewin News

O Knewin News é uma plataforma SaaS 
que centraliza e automatiza o 
monitoramento de notícias e permite a 
criação de buscas personalizadas, a 
filtragem dos dados e o 
compartilhamento rápido de 
informações de rádio, online, impresso 
e TV. 

As buscas para o monitoramento são 
criadas a partir de palavras-chave 
definidas pelo usuário da plataforma e 
varrem um banco de dados com mais 
de 1,2 milhão de mídias noticiosas.

Solicite uma demo gratuita em 
nossas soluções de monitoramento

Tendências da educação na imprensa brasileira

https://www.knewin.com/solicitar-uma-demonstracao/
https://www.knewin.com/solicitar-uma-demonstracao/

