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Introdução

Olá caros futuros profissionais do setor de energia solar fotovoltaica. Aqui quem
fala é Paulo, um dos sócios fundadores da Você Solar e o seu guia aqui no nosso
livro de empreendedorismo solar. 
 
Neste livro você aprenderá qual é o passo a passo para você ingressar no setor
de energia solar fotovoltaica acima da concorrência, executando todas as boas
práticas do empreendedorismo solar.  
 
Iremos direto aos pontos-chave de um negócio bem sucedido, desvendando o
segredo por trás dos casos de sucesso deste setor sem perder o seu tempo.  
 
Saiba que, ao concluir este livro, você já estará muito acima, em nível de
conhecimento de empreendedorismo no setor solar, da grande maioria dos seus
concorrentes. Então fique aqui comigo até o final!  
 
Enfim, sem mais delongas, vamos partir para o que interessa.
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Passo 0: Pré-requisitos

Antes de entrarmos no passo a passo para montar sua empresa de fato, preciso
deixar claro para você alguns pré requisitos essenciais que todo empreendedor
que deseja atuar no setor de energia solar deve satisfazer.  

Nós, empreendedores solares,
visamos vender um serviço de alto
valor agregado e com uma
complexidade considerável (ao
contrário do que alguns "gurus" do
setor pregam).  

Compreender a fundo o funcionamento dos sistemas fotovoltaicos 

Nós vendemos um investimento, algo que requer uma boa consideração por
parte do cliente. Basicamente, sistemas de energia solar não são algo que seu
cliente irá comprar impulsivamente, da noite para o dia. Envolverá negociação e
um tempo de maturação (3 semanas à 3 meses, em média) até o fechamento da
venda. 
 
E se em algum momento da negociação com o cliente você demonstrar
incertezas ou pouco domínio do assunto, você vai perder a venda. E, é claro, que
se você pretende instalar e/ou projetar o sistema, é mais essencial ainda saber
muito bem sobre como funcionam os sistemas fotovoltaicos. 
 
Portanto, se você quer empreender no setor, ou você já deve dominar sobre o
assunto, ou você deve procurar um bom curso de energia solar fotovoltaica.

https://vocesolar.com.br/
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São as Resoluções Normativas 482 e
687 da ANEEL que ditam as regras do
jogo para conectar os sistemas de
energia solar fotovoltaica às redes
das concessionárias de energia
elétrica.  

Elas que nos dizem quais são os nossos direitos e deveres para participar do
sistema de compensação de energia elétrica - o famoso, colocou energia na
rede você ganha créditos de energia e consumiu energia da rede você gera
débito de energia. 
 
A compreensão dessas normativas é de fundamental importância, tanto para
negociar com os clientes, quanto para lidar com as concessionárias durante o
trâmite da solicitação de acesso à rede elétrica. 
 
Portanto, mais uma vez volto a enfatizar a necessidade de se realizar um bom
curso de energia solar fotovoltaica para empreender no setor com sucesso.
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Passo 1: Decisões estratégicas do negócio

Esta é, na minha opinião, a etapa mais importante para que você tenha um
negócio de sucesso. Dedicar seu tempo e sua energia ao máximo nessa etapa,
sem dúvidas trará resultados muito melhores futuramente. Então fique atento e
vamos lá! 

Uma empresa integradora fotovoltaica precisa atuar em 3 grandes frentes para
se desenvolver com sucesso: marketing e vendas; projetos fotovoltaicos e
instalação de sistemas fotovoltaicos.  

Dessa forma, você já deve
decidir desde o início qual
dessas 3 funções você irá
desempenhar dentro do seu
empreendimento (ou se
atuará em múltiplas áreas).
A seguir estão listadas as
principais competências que
um colaborador de cada
uma dessas áreas deve ter.

Definindo a sua área de atuação 

https://vocesolar.com.br/
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Representante comercial: Na minha opinião, a
peça mais importante do quebra-cabeça. É o
representante comercial que irá prospectar
clientes, qualificá-los, negociar com eles e,
finalmente, fechar a venda.  
 
Portanto um representante comercial deve
entender sobre técnicas de prospecção,
técnicas de negociação e deve saber se
relacionar com os clientes.

Instalador de sistemas: Quem vai colocar a
mão na massa e montar os sistemas
fotovoltaicos nos clientes. Preferencialmente,
deve estar acostumado com trabalho em altura
e braçal, e estar em bom condicionamento
físico. 
 
Deve ser certificado em NR-35 (segurança do
trabalho em altura) e NR-10 (segurança do
trabalho em baixa tensão). 

Projetista fotovoltaico: É quem realizará o
dimensionamento detalhado do sistema de
energia solar, prepará toda a documentação
necessária para obter acesso à rede da
concessionária e será o link entre empresa e
concessionária de energia. 
 
Deve entender bastante de AutoCAD (ou
qualquer outro software de projetos elétricos)
e saber de cabo a rabo, tanto as Resoluções

Além disso, ele deve dominar muito bem a parte técnica e dos sistemas
fotovoltaicos e as normativas 482 e 687, pois é ele que deverá educar os clientes
sobre o funcionamento da energia solar fotovoltaica. 

Normativas 482 e 687 da ANEEL, quanto as normas das concessionárias com as
quais a empresa irá trabalhar. Além disso, deve ser Engenheiro Eletricista para
assinar a ART de projeto e execução dos sistemas fotovoltaicos.  

Além de tudo isso, deve também entender muito bem o funcionamento dos
sistemas fotovoltaicos e ter realizado um bom curso de instalação de sistemas.

https://vocesolar.com.br/
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Uma decisão estratégica importantíssima é em qual região do Brasil nós iremos
atuar. Dependendo do estado no qual você irá se estabelecer, as coisas podem
ser muito mais fáceis ou muito mais difíceis para que a sua empresa consiga
alavancar. 

Definindo a sua região de atuação 

Existem 2 fatores que influenciarão na
decisão de qual UF brasileira é mais
vantajoso se estabelecer com uma empresa
de energia solar fotovoltaica: demanda por
sistemas fotovoltaicos (número de sistemas
instalados e potência instalada) e
concorrência (quantidade de empresas
atuantes na UF). 

Abaixo, está uma lista com dados retirados do site da ANEEL (junho de 2018) e de
um estudo da empresa Greener (segundo semestre de 2018) que informa a
quantidade de sistemas conectados à rede em cada UF do Brasil e a quantidade
de empresas de energia solar que atuam em cada UF. 

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/
http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/-/asset_publisher/mJhnKIi7qcJG/content/registro-de-central-geradora-de-capacidade-reduzida/655808?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Foutorgas%2Fgeracao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mJhnKIi7qcJG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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O estudo acima foi realizado no segundo semestre de 2018 e esse cenário poderá
mudar futuramente. 
 
Porém, atualmente, fica bem claro que as melhores regiões para se atuar no
setor de energia solar fotovoltaica são as regiões sul, sudeste e nordeste. 
 
É claro que nem sempre nós temos os recursos para nos deslocarmos para as
regiões mais propícias, porém sem dúvidas é algo que irá pesar na facilidade que
a sua empresa terá para se desenvolver no setor.

Como eu já mencionei anteriormente, existe 3 frentes essenciais em que uma
empresa integradora de sistemas fotovoltaicos deverá atuar: marketing e
vendas, projetos fotovoltaico e instalação de sistemas.  Você, idealmente,
desempenhará somente 1 destas funções. Portanto você precisará de terceiros
para desempenhar as demais funções.

Sociedade: Uma das maneiras de montar a sua equipe é encontrar sócios que
irão desempenhar uma função complementar à sua. Se você, por exemplo, for
realizar a instalação de sistemas, você poderia ter um sócio que trabalhasse
como o representante comercial da sua empresa. 

É importante, no entanto, que
tanto você quanto o seu sócio
estejam muito bem alinhados
quanto aos objetivos da
empresa. Divergência de
objetivos em uma sociedade
farão com que a empresa
caminhe em direção ao
fracasso.

Uma microempresa integradora
de energia solar precisa de 1
representante comercial, 1
projetista fotovoltaico e 2
instaladores de sistemas, no
mínimo. Existem algumas
maneiras para você formar essa
equipe:

Formando a sua equipe 
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Parcerias: Outra forma de formar a sua equipe seria por meio de parcerias. Seria
o meio termo entre sociedade e terceirização de serviço.  

Terceirização: A maneira mais prática, porém mais cara, de se formar a sua
equipe. Basicamente, seria a contratação pontual de terceiros para realizar o
serviço que você precisa naquele momento.  

Mais uma vez, retomando-se o
nosso exemplo, você já possui
um represente comercial (sócio),
um projetista (parceiro) e um
instalador (você). Porém, para
realizar uma instalação,
necessita-se de, no mínimo, dois
instaladores.  

Uma solução, seria procurar por empresas (ou autônomos) que realizam o
serviço de instalação de sistemas fotovoltaicos, orçar o valor do serviço de um
instalador e fechar com a empresa que oferece o melhor custo-benefício.  

Retomando o exemplo anterior,
você e o seu sócio já ocupam as
funções de instalador e
representante comercial. Seu sócio
conhece um engenheiro eletricista
que desenvolve projetos
fotovoltaicos. Então
vocês negociam com o engenheiro
que quando aparecer algum

projeto, ele irá desenvolver o projeto para vocês por um valor pré-determinado. 
 
Seria uma forma de terceirizar o serviço, porém com um valor mais baixo do que
normalmente se encontra no mercado. Além, é claro, de que dentro de parcerias
há laços de confiança mais fortes entre as partes envolvidas.

https://vocesolar.com.br/
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Veremos agora quais são as
ferramentas e equipamentos
necessários que uma empresa
integradora de sistemas
fotovoltaicos  precisa ter para
realizar os projetos e instalações de
energia solar fotovoltaica. Não se
assuste caso você ainda não tenha
o ferramental que será listado, 

Jogo de chave de boca
Jogo de chave de

fenda/phillips
Jogo de chave Allen

pois veremos na próxima seção deste livro como montar uma estratégia para
que você inicie no setor com investimento inicial zero. 
 
Há somente um pré-requisito para que a estratégia que traçaremos funcione:
que você tenha na sua equipe alguém que irá desempenhar a função de
representante comercial (vulgo vendedor), seja você, um sócio ou um parceiro.
Lembra que eu falei que, na minha opinião, o representante comercial é a peça
mais importante do quebra cabeça? Bom, mais para frente você entenderá o
porquê. 
 
A lista abaixo diz quais são as ferramentas e equipamentos para que uma
empresa integradora consiga realizar os projetos e as instalações de sistemas
fotovoltaicos. As ferramentas e equipamentos em negrito são essenciais, já as
ferramentas e equipamentos que não estão em negrito são complementares. 

Infraestrutura essencial 

Jogo de alicates
(universal/corte/ponta)

Estilete Serra de arco

https://vocesolar.com.br/
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Passa-cabos

Parafusadeira (mín.
20V e 2 baterias)

Trena

Multímetro
Amperímetro alicate

(para corrente contínua)

Alicate crimpador MC4 Chave MC4 Escada extensiva 

Condução com bagageiro 

Inclinômetro Esquadro Linha de pedreiro 

Computador e AutoCAD EPIs NR-35 (mín. 2 kits) 

Martelete perfurador

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/


Bússola Lanterna

Nível
Detector de

encanamento
Serra multi corte

Alicate prensa terminal
elétrico 

Alicate decapador Martelo

Tesoura

Como o foco deste livro não é instalação de sistemas, as ferramentas e
equipamentos acima foram somente listados. Porém se você tem interesse em saber
mais sobre instalação de sistemas, você aprenderá a utilizar as ferramentas acima
detalhadamente no nosso Curso Você Expert Solar.
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Agora iremos traçar uma estratégia
para que você possa ingressar no
setor de energia solar fotovoltaica
sem precisar investir dinheiro
inicialmente. É claro que, se você
possui os recursos para investir
inicialmente, os resultados virão
mais rapidamente. Porém a ideia
aqui é que você consiga entrar no 
setor sem precisar esvaziar a sua conta bancária, diminuindo ao máximo os
riscos deste novo empreendimento. 

Lembre-se que é necessário que tenha alguém na sua equipe para desempenhar
a função de representante comercial. 
 
A estratégia é a seguinte: se você realizar a venda dos sistemas fotovoltaicos,
todo o restante do processo (projeto e instalação), você consegue suprir por
meio de formação de parcerias e/ou terceirização de serviço.  
 
E você reinvestirá parte do dinheiro do lucro das vendas realizadas em marketing
e/ou infraestrutura, de modo que você mantenha um crescimento sustentável. 
 
Assim, mesmo que você inicie o seu negócio sozinho (sem sócios e parceiros) e
sem nada de infraestrutura, ao longo do tempo, realizando-se a venda de
sistemas, você começará a fechar parcerias e adquirir infraestrutura. 
 
O fluxograma presente na página seguinte resume a lógica desta estratégia de
negócio.

Começando com investimento zero 
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Venda 
Fechada

Serviço 
Concluído

Você tem
projetista? 

Você tem
instaladores? 

Você tem
infraestrutura  
para instalar? 

Sua empresa
ou parceiro

faz o projeto

Projeto Instalação

Sim Não

Sua empresa
terceiriza o

projeto 

Sua empresa
ou parceiro faz

a instalação 

Sim Não

Sim Não

Sua empresa
terceiriza a
instalação 

Reinvestir em
marketing e/ou
infraestrutura 

Vender
sistemas 

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/


Com a estratégia acima, você consegue atuar no setor sem a necessidade de
investimento inicial.  
 
Então antes de abrir sua empresa e começar a atuar, defina como sua empresa
vai atuar no mercado inicialmente. Se for precisar de terceirizar serviços, já
procure por empresas que realizam os serviços de que você precisará e faça um
orçamento para você saber a faixa de preço que essas empresas cobram (esses
valores terão que ser inclusos no preço de venda dos sistemas). 
 
É claro que isso tudo parte do princípio de que precisamos vender sistemas. Se
você quer aprender mais sobre vendas de sistemas fotovoltaicos, no nosso Curso
Você Expert Solar, nós abordamos em detalhes técnicas de vendas de sistemas. 
 
Enfim, com tudo isso determinado, estamos prontos para abrir a empresa de
fato, assim como veremos a seguir.

Para atuar como empresa no setor de
energia solar você precisará de um CNPJ.
A maneira mais fácil de ter um CNPJ e
poder atuar como empresa, emitindo
notas fiscais de serviço, é abrir um MEI. 

Não vou entrar em detalhes no passo a passo de como abrir um MEI, porém vou
deixar este link para o site do portal do empreendedor, onde encontra todas as
informações necessárias para você abrir o seu MEI. 
 
Com o MEI você poderá ter um faturamento anual de até R$ 81.000,00 e terá um
custo fixo baixo para mantê-lo aberto (cerca de R$ 50,00 por mês).  
 
Mesmo que você pretenda ter um faturamento anual acima de R$ 81.000,00; eu
aconselho que você inicie como MEI, devido ao baixo custo de manutenção, à
baixa taxa de imposto sobre a nota de serviço e pelo fato de que você  
consegue manter um MEI sem a necessidade de contratar um contador. 
 
Caso você comece a faturar bastante, você então pode abrir um ME (faturamento
de até R$ 360.000,00 anual).

20 
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Eu posso ter o melhor produto do mundo, porém se eu oferecer meu produto
para a pessoa errada, eu não vou conseguir vender.  
 
Eu não consigo vender um Smartphone de R$ 3000,00 para uma pessoa que
sobrevive com salário mínimo. Eu também não consigo vender um ar
condicionado para quem vive no Alasca. Ou vestidos para homens. 
 
Enfim, estes são exemplos extremos, porém a questão é que se você não atacar o
público certo, você não irá vender nada e ficará frustrado.  
 
Isso é especialmente verdade para o mercado fotovoltaico, pois existem muito
mais clientes "curiosos" do que potenciais compradores. E nós não podemos
perder nosso tempo e energia tentando negociar e vender para quem não tem
poder aquisitivo para comprar um sistema fotovoltaico ou para quem não tem
interesse em ter um sistema fotovoltaico. 
 
Portanto, nós iremos analisar qual é o perfil dos clientes que estão realmente
interessados em adquirir um sistema de energia solar fotovoltaica.

Passo 2: Definindo o seu público-alvo

https://vocesolar.com.br/
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A maior parte dos sistemas
fotovoltaicos que são vendidos
ainda é para pessoas físicas, ou
seja, clientes residenciais. São
os clientes para os quais é mais
fácil de se vender sistemas,
porém são sistemas de menor
porte, caracterizando um lucro
mais baixo por venda efetuada.

O fator-chave para vender para os clientes de pessoa física muitas vezes não está
somente na economia de energia elétrica (racional), mas sim no desejo de ser
inovador, de ser mais sustentável, ou até mesmo no "status" que um sistema de
energia solar vai trazer para ele (emocional). Vamos agora traçar o perfil desse
tipo de cliente. 

Essas são algumas das características em comum que observamos nos clientes
residenciais da energia solar fotovoltaica. Deve-se trabalhar bastante o lado
emocional desses clientes para fechar a venda, juntamente, é claro, com o fato de
estar economizando dinheiro com energia elétrica. Se você quer aprender mais
sobre como vender para este tipo de cliente, você aprenderá isso e muito mais no
Curso Você Expert Solar. 

Principalmente homens
35 a 60 anos de idade
Classe média ou alta
"Vida feita" (casa própria, carro próprio e estabilidade financeira)
Geralmente casados e com filhos

O valor da conta de energia incomoda
Poderia estar utilizando esse dinheiro melhor

Ser mais sustentável
Ter uma casa que gera a própria energia
Ter o "status" de um sistema de energia solar
"Ser diferente, ser inovador" (ex: o primeiro a ter energia solar na vizinhança)

Perfil: 

Dores: 

Desejos: 

22 
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Existe um grande porém para que a afirmação acima seja válida. Grandes
industrias e grandes comércios consomem uma quantidade gigantesca de
energia elétrica. Porém eles consomem em alta tensão (grupo A de energia). 
 
Consumir em alta tensão, significa que o valor que eles pagam pelo kWh de
energia é baixo. Por exemplo, hoje em São Paulo, quem consome em baixa
tensão (grupo B) paga cerca de R$ 0,70 - R$ 0,80 pelo kWh de energia. Já quem
consome em alta tensão normalmente paga cerca de R$ 0,30 - R$ 0,50 pelo
kWh de energia. 
 
Portanto, mesmo que esses grandes consumidores de energia (alta tensão), que
são as indústrias e os grandes comércios, tenham um valor de conta de energia
muito alto, eles ainda estão pagando barato pela energia.  
 
Isso faz com que o sistema de energia solar não se torne financeiramente tão
atrativo para eles. 
 
Já os pequenos e médios comércios, que consomem uma quantidade
considerável de energia (muito acima de residências), porém em baixa tensão,
que são os nossos clientes de pessoa jurídica com maior potencial de vendas.
Pois eles consomem muito e pagam caro pela energia.  
 
Quem são esses pequenos e médios comércios? Principalmente academias,
sorveterias, agências bancárias, consultórios médicos e odontológicos,
restaurantes, escolas, postos de gasolina, frigoríficos, mercados, empórios,
salões de beleza, entre outros comércios do tipo. 
 
Estes são os clientes de pessoa jurídica com o maior potencial de conversão em
vendas. E quando a venda converte neste tipo de cliente, o lucro é muito maior
do que nos clientes residenciais. Porém o tempo de negociação usualmente é
maior, requer mais atenção e apresentações mais elaboradas (muitas vezes você
terá que convencer um grupo de sócios ou executivos a comprar seu sistema, ao
invés de uma única pessoa).

Cliente pessoa jurídica (comercial) 
Antes de falarmos do cliente
pessoa jurídica, preciso
desmistificar uma coisa já de
início: quanto maior é a
conta de energia de uma
empresa, mais vantajoso é o
sistema de energia solar,
correto? Não!

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/


Aqui, a decisão do cliente comprar ou não o sistema é muito mais racional do que 
para o cliente residencial. Mostrar que o dono do negócio poderia estar fazendo  
muito melhor uso daquele dinheiro que ele gasta com energia certamente é o 
caminho para se fechar a venda neste caso. Novamente, no Curso Você Expert 
Solar, você aprenderá tudo sobre como trabalhar este tipo de cliente e muito 
mais. 

Quanto mais a fundo você compreender o seu público-alvo, mais você conseguirá
direcionar o seu marketing e as suas técnicas de vendas. E, é claro, com isso as
suas vendas só irão aumentar também. 

As características listadas acima, para os dois
tipos de clientes (pessoa física e pessoa
jurídica), são apenas um um ponto de
partida para você que irá iniciar no setor.  

Você ainda precisará afunilar todas essas
informações e definir quem é, de fato, o SEU
público-alvo. Ao longo da sua trajetória no
setor, você deve coletar informações de
quem realmente está comprando de você. 

Principalmente pequeno e médio comerciante
Alto consumo de energia (despesa significativa)
Estabelecimentos que requerem muita refrigeração
Grande quantidade de equipamentos ligados o tempo todo

O valor da conta de energia incomoda bastante
Poderia estar investindo esse dinheiro "perdido" em contas de luz
Inflação de energia tem um impacto significativo no negócio

Ter um negócio mais sustentável também influencia na decisão de compra

Perfil: 

Dores: 

Desejos: 
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Passo 3: Criando uma forte presença na Internet

Foi-se o tempo em que ter um site era um diferencial. Hoje em dia, estar presente
na Internet é um requisito. O seu site é o seu principal cartão de visita. Um bom
site passará profissionalismo e ganhará a confiança dos seus clientes. Um site
ruim (ou ausente) poderá afastar potenciais clientes. 
 
Você deve usar a sua presença online a seu favor, pois se usada da maneira
correta, a Internet pode contribuir exponencialmente para o crescimento do seu
negócio.  
 
Vamos falar, então, de algumas técnicas para que você tenha uma presença forte
na Internet. Darei algumas dicas e diretrizes que nós mesmos utilizamos ao
desenvolver o site da Você Solar.  
 
Porém, se você realmente tem interesse em se desenvolver nessa área, eu
recomendo fortemente que você faça o curso Fórmula de Negócios Online. Neste
curso você aprenderá detalhadamente como se tornar uma autoridade para o seu
público-alvo na Internet. 
 
Enfim, vamos ao que interessa!

https://vocesolar.com.br/
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Antes de você começar a
desenvolver o seu site, você terá
que pesquisar por concorrentes e
analisar o site deles. Pesquise por
pelo menos 10 sites de
concorrentes e analise tudo o que
você gostou e gostaria de colocar
no seu site, tal como tudo que
não te agradou e que  

você acha que conseguiria fazer melhor no seu próprio site. Anote tanto os
pontos fortes quanto os pontos fracos dos sites dos concorrentes. 
 
Feito isso, está na hora de decidir se você mesmo, algum sócio ou parceiro seu
que irá desenvolver o site, ou se você irá terceirizar o serviço. Atualmente, web
design não é mais um bicho de sete cabeças, em que precisamos entender de
código de programação para desenvolver um bom site. Tudo está mais simples
e, portanto, se você se dedicar, você mesmo consegue desenvolver um bom
site. 
 
Caso você mesmo, ou alguém na sua esquipe, decida por desenvolver o site da
empresa, eu recomendo fortemente que faça o curso Fórmula de Negócios
Online. Lá você aprenderá o passo a passo para desenvolver um ótimo site que
trará bons resultados para o seu negócio. 
 
Da mesma forma, por tudo estar mais simples, a terceirização do serviço de web
design ficou bem acessível também, sendo que conseguimos adiquirir um
serviço de desenvolvimento de um site profissional completo por R$ 1000,00 a
R$ 2000,00. 
 
Em websites de contratação de serviços de freelancers, como o Workana, o
Prolancer e o 99 Freelas, nós conseguimos contratar esse tipo de serviço por
excelentes valores. Porém, lembre-se de contratar somente pessoas que estão
com boas avaliações! Há uma garantia muito maior da qualidade de serviço
daqueles que estão bem avaliados. 
 
Enfim, independentemente de você optar por desenvolver o seu site ou
contratar um freelancer para desenvolver o site, abaixo vai uma lista de dicas
para que você tenha um bom site de energia solar:
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Opte por simplicidade: Não fique "enchendo linguiça" no seu site. Faça um site
simples que passe as informações necessárias somente. Eu recomendo um site de
4 páginas: Início, Blog, Orçamento e Contato.

Analise bem a concorrência: Como eu já disse, pesquise bastante os sites dos
seus concorrentes. Veja o que você gostou e o que você acha que pode ser
melhorado e implemente no seu site. Passe essas informações depois para quem
for desenvolver o seu site, caso não seja você. 

Faça seu site em Wordpress: Seja lá quem for desenvolver o site da sua empresa,
diga que você quer que o site seja desenvolvido em Wordpress. Wordpress é a
plataforma de web design mais otimizada que existe e conta com funcionalidades
que você não encontra em nenhum outro lugar. Além disso, é muito fácil
gerenciar o seu blog (falaremos de blog mais a frente) pelo Wordpress.

Tenha alguém na sua equipe que entenda de Wordpress: Mais cedo ou mais
tarde, é interessante que você tenha alguém na sua equipe que entenda de
Wordpress. Caso contrário, para qualquer pequena alteração que for ser realizada
no seu site, você terá que contratar um serviço. Volto a indicar, portanto, o curso
Fórmula de Negócios Online, no qual você aprenderá detalhadamente a mexer
em Wordpress (e muito mais).

Criando suas iscas digitais 

Você deve estar se perguntando "o
que é uma isca digital?". Não se
preocupe, em breve você irá
entender o que é.  
 
Antes disso, porém, vamos imaginar
o seguinte cenário: você
desenvolveu um excelente site e 
começou a divulgá-lo. Muitas 
pessoas vão começar a navegar pelo site e talvez até se interessar pelo produto
que você está oferecendo. Porém, na maioria das vezes essas pessoas que se
interessaram não vão pedir um orçamento ali naquele momento.  
 
Isso ocorre por vários motivos: a pessoa ainda não conhece direito a sua
empresa, a pessoa está com pressa ou simplesmente a pessoa tem coisas mais
importantes para fazer ali naquele momento.  
 
E assim que esse potencial comprador fechar o seu site, as chances são de que
ele nunca mais irá voltar. O que aconteceu é que você perdeu um cliente em
potencial.

https://vocesolar.com.br/
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Agora vamos imaginar outro cenário: mais uma vez, você está divulgando o site
da sua empresa. Porém dessa vez, em destaque no seu site existe um simulador
de energia solar fotovoltaica. 
 
Tudo que as pessoas que estão navegando no seu site precisam fazer pra simular
quanto elas poderiam economizar com energia solar, é escolher a cidade onde
elas residem, informar o consumo de energia e colocar o e-mail delas. 
 
Como é rápido e fácil, muitos visitantes do seu site vão querer fazer essa
simulação. Dessa forma, quando eles saírem do seu site, diferentemente do
primeiro cenário, você terá o e-mail desse visitante que está interessado no
sistema de energia solar.  
 
Com o e-mail em mãos, você começará a se relacionar com esse cliente, até que,
futuramente, uma venda pode ser fechada.  
 
Neste cenário, o seu simulador de energia solar é a sua isca digital. Ter uma isca
digital, é oferecer algo que o seu cliente quer de graça, em troca de um e-mail.  
 
O simulador de energia solar fotovoltaica é somente um exemplo de isca. Existem
inúmeras formas de capturar os e-mails de quem tem interesse em comprar de
você. 
 
Nessa hora de decidir quais serão as suas iscas digitais, você tem que entender
muito bem qual o seu principal público-alvo. São pessoas físicas? São pessoas
jurídicas? Quais são os principais interesses deles? 
 
Lembre-se quais são as dores e desejos do seu cliente e crie uma isca digital que
toque em cima disso. Por exemplo, um Ebook com 10 passos para ter uma casa
mais sustentável e economizar dinheiro. 
 
Se você entregar um conteúdo de qualidade sobre o assunto que o seu cliente
quer ver, você irá aumentar bastante as suas chances de vender para ele, pois
você conseguirá se colocar como uma autoridade perante a este cliente. 
 
Isso aliado às estratégias de e-mail marketing, que veremos mais a frente, com
certeza ajudará você a vender muito mais.

https://vocesolar.com.br/
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A lista abaixo mostra os 5 principais formatos de iscas digitais:

E-books Infográficos

Vídeo Tutoriais

Simulador Solar  
(específico do fotovoltaico)

Sorteios

Se você tem interesse em aprender como criar e implementar iscas digitais no
seu site em detalhes, mais uma vez eu recomendo o curso Fórmula de Negócios
Online.

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/formula02
https://vocesolar.com.br/formula02


A maneira mais fácil de atrair o
seu público-alvo para o seu site é
falando sobre o assunto em que o
seu público-alvo está interessado
(mais uma vez a importância de
saber muito bem quem é o seu
público-alvo).  
 
Portanto você deve criar um blog

O que está sendo pesquisado no Google: Uma forma é descobrir o que o público
interessado em energia solar fotovoltaica está pesquisando no Google. Para
descobrir isso você deve acessar o planejador de palavras-chave do Google e
pesquisar por termos relacionados à energia solar ("energia solar", "energia
fotovoltaica", "painel solar", etc). 
 
Pesquisando por esses termos, o planejador de palavras-chave do Google
fornecerá uma grande lista com termos relacionados ao termo que você
pesquisou, mostrando quais são os termos relacionados mais pesquisados pelas
pessoas. Com isso você pode tirar algumas ideias de artigos para escrever. 

Análise dos artigos de blogs de concorrentes: Outra forma, é ver quais são os
artigos mais populares dos seus concorrentes. Você deve acessar o blog de
outras empresas de energia solar e analisar quais são os artigos que têm o maior
número de curtidas, compartilhamentos e comentários.  Esses artigos populares
com certeza falam de assuntos sobre os quais o seu público gostará de ler. 

Yahoo respostas: Você também pode pesquisar quais são as principais dúvidas
que as pessoas têm sobre energia solar no Yahoo respostas. Basta pesquisar por
energia solar lá e ver quais perguntas aparecem com maior frequência. 

Pergunte para quem já te segue: A partir do momento que você já tem um
público que acompanha as suas postagens, seja no blog, nas redes sociais ou
por e-mail, você pode perguntar para os seus seguidores sobre quais assuntos
eles gostariam de ler. 

e começar a produzir artigos com assuntos sobre os quais o seu público quer ler.
Mas como você vai descobrir sobre quais assuntos o seu público quer ler?
Existem algumas formas de se descobrir isso: 
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As redes sociais do empreendedor fotovoltaico

Tal como ter um site, estar presente
nas redes sociais não é mais um
diferencial para uma empresa e sim
um requisito. Portanto, nós
veremos quais são as 3 redes
sociais mais importantes para você,
empreendedor fotovoltaico, estar
presente e engajar com o seu
público.

Facebook: Ainda é a maior rede social do Brasil. Ultimamente vem perdendo
espaço para o Instagram, mas ainda é uma mídia social importantíssima de se
estar presente. Toda empresa, grande ou pequena, deve ter uma página no
Facebook e engajar com o seu público por lá, pois é a rede social onde você
conseguirá alcançar o maior número de pessoas possível.  
 
Mais uma vez, faça uma análise das páginas dos seus principais concorrentes e
veja quais são as postagens mais populares (imagens, artigos, vídeos, notícias,
etc). A partir disso, comece a entregar para os seus seguidores esse mesmo tipo de
conteúdo.  
 
Nós podemos utilizar a página do Facebook tanto para fazer promoções diretas do
nosso produto, quanto para nos relacionarmos com o nosso público. O grande
segredo não está na promoção direta, mas sem dúvidas no relacionamento com o
público.  
 
Logo, tente evitar fazer promoções diretas o tempo todo e dê preferência para
postagens de conteúdo que o seu público quer ver.

Assim como o desenvolvimento do seu site, você também consegue terceirizar a
produção de conteúdo do seu blog. Ou seja, pagar para alguém redigir sobre os
assuntos que você determinou que o seu público quer ler,  
 
Em sites de contratação de serviços de freelancers, como o Workana, você irá
encontrar muitos redatores disponíveis para escrever os artigos que você quer
por preços acessíveis (de R$ 20,00 a R$ 100,00, dependendo do tamanho do
artigo).  
 
Caso você tenha interesse em saber mais sobre como utilizar o blog para atrair
potenciais clientes para o seu site, você aprenderá isso e muito mais no curso
Fórmula de Negócios Online.

https://vocesolar.com.br/
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Instagram: A rede social que não para de crescer no Brasil. Deverá ultrapassar o
Facebook em número de usuários futuramente. Além disso, as pessoas são
muito mais responsivas no Instagram quando comparado com o Facebook.  
 
Significa que é mais fácil receber curtidas e comentários no Instagram do que no
Facebook, o que é ótimo para se relacionar com o seu público. 
 
Deve-se notar que o Instagram é uma mídia extremamente visual, portanto
deve-se trabalhar com boas imagens e vídeos. Não é a melhor mídia para se
fazer promoção direta de produtos e serviços, porém é excelente para aumentar
a visibilidade da sua marca e se relacionar com o seu público.
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Linkedin: Uma mídia importante de se trabalhar, especialmente se você visa
vender sistemas de energia solar para empresas (pessoa jurídica).  
 
Funciona mais ou menos como o Facebook, porém diferentemente do Facebook
não é focado na vida pessoal das pessoas, mas sim na vida profissional
(carreiras).  
 
É a melhor mídia para se trabalhar quando você tem interesse em fazer negócio
B2B, ou seja, vender seus produtos e serviços para outras empresas. 

Essas são as três principais mídias sociais que um empreendedor de energia
solar deve trabalhar para atrair mais clientes e se relacionar com o seu público.
Volto a dizer que se você tem interesse em se aprofundar em como gerenciar
suas mídias sociais, atraindo mais vendas, recomendo que você realize o curso
Fórmula de Negócios Online. 

Já está comprovado que maioria
das vendas só ocorrem a partir do
quarto contato com o cliente. Isso
significa que, se você não se
relacionar com o seu cliente e entrar
constantemente em contato com
ele, as chances de fechar uma venda
são extremamente baixas. 

Mais uma vez, imaginemos dois cenários diferentes. No primeiro cenário, um
visitante do seu site pediu um orçamento de sistema fotovoltaico. Você pegou as
informações necessárias para fazer o orçamento e enviou a sua proposta para
ele por e-mail.

O e-mail marketing

https://vocesolar.com.br/
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Depois de enviar a proposta, você nunca mais entrou em contato com ele, nem
por e-mail, nem por telefone. As estatísticas dizem que esse é um cliente em
potencial que você perdeu, devido a falta de se relacionar com ele.  
 
Já no segundo cenário, após enviar a proposta, você enviou e-mails de
relacionamento diariamente para este cliente e, inclusive, ligou para ele após
alguns dias que você enviou a proposta. As chances de você fechar a venda com
este cliente aumentaram exponencialmente, pois você fez questão de se
relacionar com ele. 
 
Este é o ponto-chave do e-mail marketing. É uma forma de nós nos
relacionarmos com nossos clientes, aumentando muito as chances de
conseguirmos fechar uma venda.  
 
Perceba, entretanto, que eu fiz questão de deixar em negrito o termo "e-mails de
relacionamento". É para deixar claro que a maioria dos e-mails que nós
enviarmos para nossos clientes, não devem ser emails promocionais, mas sim e-
mails que busquem aumentar a proximidade entre a nossa empresa e os nossos
clientes. 
 
E-mails de relacionamento podem ser e-mails em que você convida o seu cliente
a ler algum artigo interessante que você publicou no seu blog; e-mails
convidando o cliente a ler alguma notícia interessante que saiu; ou até mesmo e-
mails de datas comemorativas (feliz natal, feliz dia dos pais, etc).  
 
Você pode sim, mandar e-mails promocionais de vendas, porém em menor
proporção. A proporção ideal seria 4 e-mails de relacionamento para cada 1 e-
mail promocional. Ao enviar somente e-mails promocionais, você irá irritar o seu
cliente. Não é irritante quando fazemos o cadastro em uma loja e depois disso só
recebemos e-mails de oferta da loja? Pois é, precisamos nos colocar na posição
de consumidor. 
 
É claro que você não deve ficar redigindo cada e-mail que você irá enviar para
cada cliente. Você precisará investir um uma boa ferramente de CRM (sigla
inglesa que significa "gerenciador de relacionamento com clientes") para
praticar o seu e-mail marketing de maneira efetiva.  
 
Eu sugiro a Leadlovers, uma ferramenta de CRM excelente e com valores
acessíveis (nós mesmos aqui na Você Solar utilizamos esta ferramenta de CRM).
E se você quer aprender a realizar um e-mail marketing efetivo, mais uma vez
sugiro que realize o curso Fórmula de Negócios Online.
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Se seguirmos as boas práticas
do marketing digital, nós
conseguiremos atrair
visitantes para o nosso site
sem precisar pagar por
anúncios. Conseguimos fazer
isso por meio do nosso blog e
das mídias sociais.  

Porém, conseguir tráfego orgânico (vulgo tráfego que não é pago) para o nosso
site é um processo mais demorado. Aos poucos, nós conseguiremos atrair cada
vez mais visitantes sem precisar de anúncios, porém leva tempo (meses a anos). 
 
Logo, se você quer obter resultados mais rápidos online, você terá que anunciar
o seu produto (no caso, sistemas fotovoltaicos). Existem várias formas de
anunciarmos em diferentes lugares: Rede de pesquisa do Google, Rede de
display do Google, Facebook, Instagram, Linkedin e mídias sociais em geral. 
 
Abaixo, falarei em mais detalhes sobre as formas mais relevantes de se anunciar
na Internet quando se trata de vendas de sistemas de energia solar fotovoltaica.

Rede de pesquisa do Google (Google Ads): Faça o teste. Pesquise por "energia
solar" no Google. Você verá que os primeiro 4 resultados aparecerão com a
palavra "anúncio" escrita.  
 
Isso ocorre porque essas empresas pagaram para aparecer nos resultados de
pesquisa quando alguém digitar "energia solar" no Google. 
 
Na minha opinião, essa é a forma mais efetiva de se anunciar quando se trata de
sistemas fotovoltaicos, pois o seu anúncio só aparecerá para quem já está
interessado em energia solar (o usuário já está pesquisando sobre o assunto).

Remarketing: Já teve a impressão que depois que você pesquisou por algum
produto em qualquer loja virtual, começaram a aparecer anúncios desse mesmo
produto em qualquer site que você visitasse? Inclusive no seu Facebook? Pois é,
isso é o remarketing. 
 
Anúncios de remarketing são anúncios que só aparecem para quem já visitou a
página do seu produto.

Anúncios

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/


35 

Suponhamos que um usuário qualquer visitou o seu site e clicou na página de
orçamento. Porém ele acabou não solicitando um orçamento e foi embora do
seu site. Se você fizer um anúncio de remarketing para pessoas que visitaram a
sua página de orçamento, o anúncio aparecerá somente para ele e outras
pessoas que já visitaram a sua página de orçamento. 
 
Remarketing é uma técnica bastante efetiva de anunciar, pois você só estará
pagando para o seu anúncio aparecer para quem já demonstrou interesse de
comprar o seu produto.

Remarketing na rede de pesquisa do Google: Os anúncios na rede de pesquisa
do Google funcionam como um espécie de leilão. Quem estiver determinado a
pagar mais por determinada palavra-chave (por exemplo, "energia solar"),
aparecerá nas primeiras posições dos resultados. 
 
Suponhamos que existam 3 empresas anunciando para a palavra-chave "energia
solar": empresas A, B e C. A empresa C está disposta a pagar R$ 1,00 pelo clique
da palavra, a empresa B está disposta a pagar R$ 1,50 pelo clique e a empresa A
está disposta a pagar R$ 1,20 pelo clique.  
 
Quando alguém pesquisar por "energia solar" o anúncio da empresa B aparecerá
na primeira posição, o da empresa A aparecerá na segunda posição e o da
empresa C aparecerá na terceira posição. 
 
Entretanto, há como fazer o remarketing para a rede de pesquisa. Suponhamos
que um determinado visitante já clicou no anúncio da empresa C e navegou no
site da empresa. Se a empresa C estiver fazendo remarketing para a rede de
pesquisa, a próxima vez que esse mesmo usuário pesquisar por "energia solar",
ao invés de a empresa C aparecer na terceira posição, ela aparecerá na primeira
posição (e pagará acima de R$ 1,50 pelo clique). 
 
É uma forma de você priorizar a sua posição nos resultados de pesquisa para
quem já visitou o seu site. 

Remarketing na rede de display do Google: Sabe quando você está visitando
algum site (normalmente blogs) e você encontra vários banners com anúncios
de diferentes produtos? Essa é a rede de display do Google.  
 
Uma forma de ficar em cima de quem já demonstrou interesse em comprar de
você, é fazendo anúncios de remarketing na rede de display do Google.

https://vocesolar.com.br/
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Dessa forma, quando um usuário que já visitou as suas páginas estiver
navegando em sites que possuem banners da rede de display do Google (muitos
sites possuem isso), o seu anúncio aparecerá para esse usuário. 
 
É uma forma de lembrar as pessoas que já demonstraram interesse no seu
produto de que elas precisam "retomar a compra".

Nós falamos de várias peças do
quebra-cabeça que compõem a
nossa estratégia para obter
uma forte presença online,
atraindo clientes para o nosso
negócio. Agora vamos resumir
tudo isso. 
 
A estratégia é a seguinte: Criar
um site e utilizar blog, mídias 

sociais e anúncios para atrair tráfego para nosso site. No nosso site, capturaremos
e-mails de clientes em potencial com as iscas digitais. Nos relacionaremos com
esses clientes por meio do e-mail marketing (ferramenta de CRM) e pelas mídias
sociais, aumentando muito as chances de fecharmos vendas. O diagrama a seguir
ilustra toda essa estratégia:

Essas são as formas mais eficazes de se anunciar quando se trata de vendas de
sistemas de energia solar fotovoltaica. Deve-se notar que ao anunciar, você deve
saber muito bem o que está fazendo, ou você estará jogando dinheiro no lixo. 
 
Portanto, ou você contrata uma empresa de marketing digital para prestar esse
serviço, ou você aprende como anunciar.

Remarketing no feed de notícias do Facebook: Mesmo princípio da rede de
display do Google, porém para o feed de notícias do Facebook. Há maneiras de o
Facebook monitorar quem está navegando pelo seu site.  
 
Com isso, você pode fazer anúncios de remarketing no feed de notícias do
Facebook. Assim, pessoas que já visitaram o seu site e estão navegando no
Facebook verão o seu anúncio no feed de notícias delas. 
 
Outra forma de lembrar aquelas pessoas de que você existe e elas precisam
"retomar a compra" com você.

Resumindo a estratégia da sua presença online

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/formula02
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Mídias sociais

Seu site

Captura de
e-mails de
visitantes

por meio de
iscas digitais

Relacionamento com o cliente
por meio de e-mail marketing e

mídias sociais

Conversão em
vendas

Anúncios

Blog
Geração de tráfego

Captura de e-mail

Relacionamento

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/
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Curso Você Expert Solar: Independentemente de qual papel você pretende
desempenhar na sua empresa de energia solar fotovoltaica, é imprescindível que
você tenha total domínio sobre o funcionamento dos sistemas fotovoltaicos. O
nosso curso Expert Solar Dominante é 100% online e completíssimo, abordando
detalhadamente as 3 áreas fundamentais de atuação de um empreendimento
solar: projetos, vendas e instalação. Clique aqui para acessar o curso.

Curso Fórmula de Negócios Online: O curso Fórmula de Negócios Online mostra
o passo a passo prático de como montar toda estratégia online que nós
traçamos aqui. O curso é campeão em vendas, 100% online e possui um nível de
satisfação altíssimo. Tudo isso diz muito sobre a qualidade do curso.  Clique
aqui para acessar o curso.

Ferramenta de CRM Leadlovers: Uma das formas mais efetivas de se vender pela
Internet é por meio do e-mail marketing. Se realizado da maneira correta, a
prática do e-mail marketing aumentará muito a sua conversão em vendas. No
entanto, para isso precisamos de uma boa ferramenta de CRM. E a Leadlovers é
uma excelente ferramenta com um valor acessível.  Clique aqui para adquirir a
ferramenta.

Cursos e ferramentas úteis

https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/formula02
https://vocesolar.com.br/formula02
https://vocesolar.com.br/formula02
https://vocesolar.com.br/leadlovers02
https://vocesolar.com.br/leadlovers02
https://vocesolar.com.br/leadlovers02
https://vocesolar.com.br/curso/
https://vocesolar.com.br/curso/
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Bom pessoal, era isso que eu tinha para passar para
vocês sobre como ingressar no setor de energia solar
com sucesso. 
 
Saiba que, praticando as dicas e diretrizes que
aprendeu aqui, você entrará no setor muito acima da
sua concorrência. 
 
Foque em vendas e em se relacionar com os seus
clientes, principalmente. O mercado está com uma
carência de empresas do setor que fazem isso de forma
eficaz.  
 
Desejo boa sorte nesse caminho que você vai começar a
trilhar e vejo você de novo lá no nosso blog e nas nossas
mídias sociais! 
 
Um forte abraço e até breve. 
 
- Paulo

Finalizando

https://vocesolar.com.br/blog/
https://vocesolar.com.br/
https://vocesolar.com.br/
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