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RESUMO 

O presente trabalho visa criar um plano de comunicação para a Alternative Energy, varejista 

de produtos geradores de energia alternativa. A empresa encontra-se num contexto sócio-

cultural favorável, com grande crescimento do apoio à práticas sustentáveis, tanto no Brasil 

quanto no mundo, porém enfrenta dificuldades para comercializar seus produtos, dado o 

cenário econômico de recessão do mercado brasileiro, o alto preço dos produtos e a falta de 

conhecimento do público-alvo quanto à essa oportunidade. A utilização dessas soluções 

energéticas permite ao usuário produzir a própria energia e economizar na conta de luz, tendo 

um payback do investimento em cerca de 10 anos. Portanto, objetivo do presente plano de 

comunicação é delimitar e compreender o público-alvo desse segmento, identificando suas 

principais motivações, a fim de criar um plano que consiga transmitir de maneira efetiva uma 

mensagem informando-os sobre e desmistificando a produção doméstica de energias 

alternativas, resultando em maior notoriedade da marca Alternative Energy e consequente 

aumento nas suas vendas. 

 

Palavras-Chave: Plano de comunicação; Google AdWords; energia alternativa; comunicação 

integrada de marketing.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de energia limpa e sustentável está cada vez mais latente nas discussões na 

sociedade contemporânea, sendo considerado um dos temas de grande de importância no 

desenvolvimento socioeconômico a curto, médio e longo prazo, principalmente nos países 

emergentes. Devido à sua relevância na preservação do meio ambiente, o interesse pela 

energia limpa tem despertado atenção de muitos governos, acadêmicos e pesquisadores nos 

últimos anos, em busca de mecanismos mais eficientes no contexto de consolidação do tema. 

O grande aumento da população mundial, de 6 bilhões em 1999 para 7 bilhões em 2011 

(ONU, 2015), fez com que subisse, também, a demanda energética no último século, 

causando preocupação geral quanto às soluções para esse problema. De um lado, existe uma 

“onda verde”, a preocupação com o aquecimento global, redução do uso de combustíveis 

fósseis e preservação dos recursos naturais do planeta. De outro, tem-se a necessidade de 

suprir uma demanda cada vez maior de energia elétrica, cuja maior parte da produção gera 

impactos ambientais ou riscos de diversos tipos (seja termelétrica, hidrelétrica ou nuclear). É 

nesse contexto que os meios de produção de energia renovável vêm ganhando força e apoio 

de grande parte da população. 

Dentre as formas de produção de energia limpa, destacam-se: a eólica, a solar, e a das 

marés, sendo a última a menos utilizada atualmente. A energia eólica é gerada a partir de 

turbinas que são movidas pela força do vento, transformando a energia cinética em elétrica, 

sendo utilizada em muitos países para a produção de energia pública. Já a energia solar é 

produzida por meio de painéis que possuem células fotovoltaicas, que transformam a luz do 

Sol em energia elétrica. Esse tipo de geração de energia é mais utilizado para produções 

domésticas, sendo fixados principalmente nos telhados de casas. 

Em termos de potencial de produção de energia limpa, o Brasil está entre os países 

com melhores condições naturais para geração da mesma, tanto eólica quanto solar. Apesar de 

ser considerado como um dos países com maior potencial de produção de energia eólica no 

mundo, o Brasil gera apenas 2,2GW de energia elétrica em seus parques eólicos, o que 

representa 1,7% de toda energia gerada no país (BBC, 2014).  

Enquanto a produção de energia eólica no país vem ganhando espaço nos últimos 

anos, a produção de energia solar ainda é incipiente no mercado nacional. No Brasil, até 

março de 2014, existiam apenas 83 micro-geradores de energia solares instalados e 
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homologados.  Enquanto a Alemanha, que possui uma incidência solar bem inferior dispõe de 

cerca de 1,5 milhões de painéis fotovoltaicos nas casas.  

A falta de uso do potencial de energia renovável no Brasil pode ser justificada pelas 

altas barreiras tarifárias para a importação de produtos de geração de energia limpa. Além 

disso, esses produtos no mercado nacional possuem um payback superior a 8 anos. 

Em contrapartida, apesar de todas as dificuldades que o Brasil encontra para se tornar 

mais eficiente na produção de energia eólica e solar, avanços estão sendo feitos no âmbito 

jurídico e a população cada vez mais vem criando uma consciência ecológica, reconhecendo a 

importância de preservar o planeta, aderir novas tecnologias de geração de energia limpa.  

O trabalho está estruturado em seguintes seções. Além da introdução, a seção 2. 

Objetivos; seção 3. Revisão teórica; em seguida, 4. Metodologia; 5. Análise de Dados 

Secundários; 6. Análise dos resultados; 7. Plano de comunicação e 8. Considerações finais.  

 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A Alternative Energy, enquanto atuava com o nome de Energia Direta, possuía sua 

matriz em Eldorado do Sul e uma loja em Xangri-Lá, atuando no ramo de energia renovável, 

importando e revendendo produtos de duas linhas diferentes: geração de energia, através de 

painéis solares e turbinas eólicas; e iluminação de LED. A linha de geração de energia é o 

negócio principal da empresa, que utiliza os LEDs apenas para complementar suas soluções 

de eficiência energética, além de divulgar o nome da marca atraindo clientes que ainda não 

estão dispostos a fazer um investimento tão alto para gerar sua própria energia. 

Com o nome de Energia Direta, a organização atuou entre 2013 e 2014 após um 

investidor acreditar na ideia de dois sócios da Alternative Energy. Atualmente, ela luta para 

tornar-se conhecida e vender seus produtos neste mercado, que ainda é pouquíssimo 

explorado e encontra certa resistência no Brasil. 

A empresa, além de ter de se preocupar com a divulgação da sua marca (como qualquer 

novo player), tem o desafio de atuar e se destacar no mercado de energias renováveis 

brasileiro, tendo que superar diversas barreiras. Sendo assim, torna-se necessário a realização 

de um plano de comunicação que seja capaz não só de divulgar a marca Alternative Energy, 

como também identificar o público-alvo para seus produtos, as mensagens a serem emitidas 

para eles e os meios de comunicação ideais para atingi-los. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Por ser uma empresa nova, a Alternative Energy ainda não possui notoriedade. Seus 

produtos são caros e o payback é de longo prazo. Conhecendo seu mercado-alvo, como deve 

ser o Plano de Comunicação da empresa? 

Para responder esta pergunta, foram propostos os seguintes objetivos: 

 

2. OBJETIVOS 

Para responder a questão-problema deste estudo, foram propostos os seguintes objetivos: 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um plano de comunicação para Alternative Energy, dando notoriedade à 

empresa e consolidando seu nome no mercado. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar o perfil dos clientes/Público-alvo;  

 Desenvolver mensagens a serem comunicadas; 

 Definir formas de acesso ao público-alvo (canais); 

 Definir Plano de Comunicação; 

 Analisar investimentos necessários para a aplicação do plano. 
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3. REVISÃO TEÓRICA 

 

Esta seção busca trazer o embasamento teórico utilizado para a realização do trabalho. A 

seguir encontram-se definições, opiniões e conclusões dos principais autores que pesquisaram 

os temas abordados. 

 

3.1. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

 

Para compreender a definição de Comunicação Integrada de Marketing – CIM é 

necessário dominar o conceito de marketing. Kotler e Keller (2012) afirmam que “o 

marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais”. A 

American Marketing Association o define como “atividade, conjunto de conhecimentos e os 

processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, 

clientes, parceiros e sociedade como um todo”. Percebe-se então que o marketing envolve um 

processo de alcançar a satisfação ou entregar valor para alguém. Essa percepção vai além do 

conceito genérico que muitos gerentes têm ao considerarem o marketing uma “arte de vender 

produtos”. Peter Drucker (1973) sustenta que o objetivo principal do marketing é tornar a 

venda supérflua, conhecendo e entendendo tão bem o cliente, que o produto ou serviço possa 

se adequar a ele e se vender sozinho. 

Para alcançar esse objetivo, é necessário identificar quais são os mercados-alvo. Uma 

maneira de descobri-los, é segmentar o mercado, analisando diferenças demográficas, 

psicográficas e comportamentais entre os consumidores, detectando grupos distintos que 

podem preferir determinado tipo de produto ou serviço. É então desenvolvida uma oferta de 

mercado que deve ser posicionada na mente desses consumidores (KOTLER e KELLER, 

2012). 

Para tanto, a utilização dos 7 Ps do mix de marketing é de grande ajuda. Segundo 

Kotler (2005) eles são ferramentas de marketing disponíveis para influenciar o comprador, 

sendo discriminados como: produto, preço, promoção, praça, pessoas, prova física e processos 

(esses três últimos são utilizados para analisar serviços). No presente trabalho, o foco é a 

comunicação, que remete ao “P” de Promoção, envolvendo todas as tarefas de comunicação 

que visam promover o consumo do produto ou serviço, promoção de vendas, relações 

públicas, marketing direto, força de vendas, etc. 
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A Comunicação Integrada de Marketing – CIM, segundo Ogden e Crescitelli (2007), é 

uma evolução do processo de comunicação, como vista no mix de marketing. Ela reconhece a 

importância de comunicar a mesma mensagem para os mercados-alvo, levando em conta as 

mudanças do ambiente na qual está inserida, e a sobreposição da comunicação exercida pelas 

suas variáveis. Essas variáveis afetam o programa de marketing como um todo e devem ser 

cuidadosamente gerenciadas para não impedir a eficácia dele.  

Shimp (2009), cita as etapas que abrangem o processo da CIM: O planejamento; a 

criação; a integração; e a implementação das diversas formas de marcom (publicidades, 

promoções de vendas, informes publicitários, eventos, etc) lançadas, com o passar do tempo, 

para os clientes ou clientes potenciais almejados de uma marca. Seu objetivo é influenciar ou 

afetar diretamente o comportamento do público-alvo.  

 

3.2.PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

 

O processo de comunicação é basicamente formado por emissor, mensagem e 

receptor. O emissor emite uma mensagem, que deve ser codificada, ou seja, estruturada 

segundo padrões conhecidos pelo receptor (que a decodifica), para seu entendimento. Isso 

pressupõe que tanto emissor como receptor conheçam a codificação, caso contrário não 

haverá entendimento (Pasquale, 2012). 

Durante o processo, podem acontecer interferências que dificultem ou até mesmo 

impeçam a compreensão da mensagem. Essas interferências são chamadas ruídos. Eles podem 

ser de várias formas, como: mensagem inadequada para o entendimento do receptor; barulho; 

erro na escolha do meio de comunicação; excesso de informações; distorção na mensagem; 

desatenção; dispersão; dentre outros. 

O feedback permite que o emissor monitore se a sua mensagem está sendo recebida da 

maneira correta. 

A figura abaixo mostra a relação desses fatores no processo de comunicação. 
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Figura 1. Macro-modelo do processo de comunicação. 

 

  Fonte: Adaptado de Kotler (2006) 

 

Neste trabalho, e na comunicação de marketing de maneira geral, o emissor é a 

empresa, e sua mensagem é a informação que ela deseja que seu público-alvo (receptor) 

receba. No ‘emissor’ também estão incluídas as diretrizes da comunicação, que servirão de 

base para a formulação da comunicação, como o posicionamento, o segmento de mercado, o 

perfil do público-alvo, a região de atuação e outros três Ps do mix de marketing (produto, 

preço e distribuição). Essas informações devem embasar a formulação da mensagem a ser 

comunicada. 

Ogden e Crescitelli (2007) dividem o item mensagem em outros três subitens: 

conteúdo, formas e meios (mídias). Essa divisão facilita o entendimento do processo de 

construção da mensagem, pois deixa clara a diferença entre formas de comunicação 

(propaganda, promoção, venda pessoal, etc.) e meios de comunicação (TV, internet, jornal, 

correio, etc.). Essa diferença será brevemente explicada agora: 

O conteúdo de comunicação é a parte não visível da mensagem, é o conteúdo que 

envolve a estrutura da comunicação, sendo composto por (OGDEN e CRESCITELLI, 2007, 

p.15): 

a) Objeto: foco em um produto, linha de produtos ou a própria instituição. 

b) Natureza: pode envolver o lançamento ou a sustentação de produtos ou serviços. 

c) Foco: o foco da mensagem pode ser predominantemente cognitivo, emocional ou 

comportamental. O cognitivo é mais indicado em casos de lançamento, por ser 

informativo; os outros dois, em casos de sustentação, por serem persuasivos. 

d) Abordagem: a mensagem pode ter caráter social, humorístico, técnico, emocional, 

sensual ou testemunhal. 

e) Objetivo: é o que se pretende comunicar, podendo ser mais genérico ou pontual. 
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f) Conceito: é a ideia central a ser explorada. Deve traduzir os itens anteriores com o 

menor ruído o possível. 

g) Tema Central: é o elemento integrador que deve permear todas as ações da 

comunicação desenvolvidas. Deve ser flexível, impactante e de fácil decodificação 

para o público-alvo. 

 

As formas de comunicação, que serão discriminadas no tópico 2.1.2, são as 

modalidades de comunicação que constituem um mix de instrumentos de comunicação que 

permitem ao gestor aplica-las diferentemente em diversas situações. Esse mix de instrumentos 

é classificado como comunicação de massa quando atinge grande número de pessoas, e 

comunicação segmentada quando atinge um número restrito de pessoas ou até pessoas de 

maneira individualizada (OGDEN e CRESCITELLI, 2007). São formas de comunicação de 

massa: 

 Propaganda; 

 Publicidade; 

 Patrocínio; 

 Product placement; 

 Relações públicas. 

 

Já como comunicação segmentada, tem-se: 

 

 Promoção de vendas; 

 Merchandising; 

 Marketing direto; 

 Venda pessoal. 

 

Os meios de comunicação são as mídias. As tradicionais são jornal, revista, televisão, 

rádio, cinema e outdoor, mas tudo que pode ser utilizado para transmitir uma mensagem 

(internet, telefone, correio, etc.) pode ser considerado mídia. 
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3.3. FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

As principais formas de comunicação de marketing, segundo Shimp (2002), Kotler 

(2005), Ogden e Crescitelli (2007) e Kotler e Keller (2012), serão analisadas e explicadas. 

Propaganda 

 

É o desenvolvimento de uma mensagem comunicada a um mercado-alvo geralmente de 

maneira massificada, portanto seus efeitos serão sempre de médio e longo prazos (OGDEN, 

2007). “A propaganda é um investimento no banco de valor da marca” (SHIMP, 2002, p.218) 

e alcança consumidores dispersos geograficamente. Ela pode alavancar vendas ou 

desenvolver uma imagem duradoura para a marca ou produto. Algumas formas de propaganda 

podem ser mais caras (anúncios na televisão) ou mais baratas (anúncios no jornal ou internet). 

Kotler e Keller (2012), citam três qualidades da propaganda: a penetração, que permite que a 

mensagem seja repetida várias vezes, permitindo ao consumidor compará-la com vários 

concorrentes; o aumento de expressividade, que oferece oportunidades para colocar em cena a 

empresa e seus produtos; e o controle, pois o anunciante pode escolher os aspectos da marca e 

do produto nos quais focar suas comunicações. 

 

Promoção de Vendas 

 

Seu objetivo é estimular a compra. “Toda ação de promoção visa agregar um benefício 

extra ao produto ou serviço como forma de estimular a compra” (OGDEN, 2007, p.27). 

Shimp (2002, p.32) diz que a “promoção de vendas consiste em todas as atividades de 

marketing que tentam estimula uma ação rápida do comprador ou a venda imediata de um 

produto”. Kotler e Keller (2012) ressaltam três benefícios característicos dessa forma de 

comunicação: a capacidade de chamar atenção, o incentivo (incorpora algum tipo de estímulo 

para o consumidor) e o convite (constitui um convite especial para efetuar a transação 

imediatamente). 

 

Relações Públicas e Publicidade 

 

A publicidade utiliza a mídia de massa da mesma maneira que a propaganda, porém, 

não é paga. Quando a empresa paga a veiculação, ela tem total controle sobre a forma e 
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conteúdo da mensagem, já nesse caso, o conteúdo da mensagem é determinado pelo meio de 

comunicação utilizado (jornal, TV, rádio, etc.). 

 

Marketing Direto 

 

No Brasil, a Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD) o define como “um 

sistema interativo de marketing que utiliza um ou mais veículos de comunicação que visa a 

obter resposta e/ou transação mensurável em qualquer local, tendo seus resultados registrados 

em um banco de dados. Segundo Ogden e Crescitelli (2007), ele permite a comunicação 

personalizada, podendo ser usado com muitos meios diferentes ou apenas um. Entre as várias 

formas de marketing direto, estão a mala direta, o telemarketing, a venda direta e as formas 

que utilizam meios eletrônicos. É uma alternativa com um custo mais baixo que as mídias 

tradicionais. 

Kotler e Keller (2012, p.514) colocam em uma nova categoria chamada Marketing 

interativo, as “atividades e programas online destinados a envolver clientes atuais e 

potenciais e, direta ou indiretamente, aumentar a conscientização, melhorar a imagem ou 

gerar vendas de bens e serviços”. 

 

Patrocínio 

 

É definido como “a prática de promover os interesses de uma empresa e suas marcas a 

um evento específico ou uma causa beneficente” por Shimp (2002, p.32). Segundo Ogden e 

Crescitelli (2007), essa forma de comunicação ajuda na construção do posicionamento do 

produto ou serviço, construindo uma imagem por meio de associação com outra já 

estabelecida, ao contrário da propaganda, que cria uma imagem. 

 

Vendas Pessoais 

 

Envolve uma comunicação individual, entre empresa (por meio do vendedor) e 

consumidor. É a ferramenta mais eficaz nos estágios mais avançados do processo de compra. 

Pode desenvolver a preferência e a convicção do consumidor e leva-lo a ação, por meio da 

persuasão. Kotler (2005) destaca três características distintas dessa forma de comunicação: a 

interação pessoal, onde ocorrem trocas de percepções quanto às reações das pessoas 

envolvidas; o relacionamento, podendo surgir uma simples relação de compra e venda até 
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uma amizade pessoal; e resposta, pois com frequência o comprador pode fazer escolhas 

pessoais e é estimulado a responder diretamente. 

 

Comunicação Boca-a-Boca 

 

A comunicação boca-a-boca: assume muitas formas, tanto online quanto off-line. 

Kotler (2005) cita três características dessa forma de comunicação: é uma comunicação 

influente, visto que as pessoas confiam e respeitam a opinião de quem conhecem; é pessoal, 

podendo ser um diálogo muito íntimo que reflete fatos, opiniões e experiências pessoais; e é 

oportuna, pois ocorre quando as pessoas querem ouvi-lo e estão mais interessadas, 

acontecendo muito após eventos ou experiências marcantes. 

 

Eventos e experiências 

 

Kotler (2005) afirma que existem vantagens ligadas a eventos e experiências, desde 

que sejam: relevantes, envolventes e implícitos (os eventos costumam ser um tipo de venda 

indireta, não agressiva). 

É definido por Kotler e Keller (2012, p.514) como: “atividades e programas 

patrocinados por uma empresa e destinados a criar em uma base diária, ou em ocasiões 

especiais, interações com os consumidores, que estejam associados à marca, incluindo 

esportes, artes, entretenimento e eventos associados à uma causa social, bem como atividades 

menos formais. 

 

Links Patrocinados em ferramentas de pesquisa online 

  

Apesar de ser uma das muitas formas de comunicação dentro do veículo chamado 

Internet, os links patrocinados merecem destaque nesta revisão teórica, dada sua grande 

relevância no processo de busca por conhecimento do potencial consumidor e 

consequentemente da CIM da empresa estudada. As principais ferramentas de busca que 

trabalham com links patrocinados são: Google, Yahoo e Bing. 

O Google é a ferramenta de busca mais popular no Brasil, representando 94,3% de 

todas as buscas realizadas por internautas brasileiros em dezembro de 2014, segundo dados da 

Serasa Experian. Através dos seus links patrocinados, o Google AdWords, os anunciantes 

podem escolher palavras-chave que, quando buscadas pelos internautas, ativam os anúncios 
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em forma de links que aparecem nos resultados das buscas. Eles são sinalizados na busca do 

Google com uma marca amarela, conforme mostra a figura seguinte: 

 

Figura 2. Anúncios através do Google AdWords. 

 

 Fonte: Autoria Própria, adaptado de Google (2015). 

 

A ordem com que os resultados aparecem é muito importante e indica a relevância dos 

mesmos. As pessoas tentem a olhar mais para o topo da tela ao pesquisar no site, conforme 

mostra a figura 3 abaixo, e isso determina que posições valem mais no ranking. 

 

 Figura 3. Mapa de calor de buscas no Google. 

 

Fonte: Adaptado de Adiminstradores.com (2015).  
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Baseado nos pontos do site em que os usuários mais olham, foi determinada a ordem 

do Ranking em que os resultados orgânicos e inorgânicos aparecem a cada busca. 

Os resultados normais (não pagos) da busca do Google são chamados de “orgânicos”, 

e relacionam as palavras buscadas com o conteúdo do site, links externos que contenham 

essas palavras e levem à esse site e outras centenas de variáveis. A partir dessas variáveis, um 

algoritmo do Google calcula a relevância de cada site, criando um ranking de e mostrando os 

primeiros colocados nas posições mais altas, e os seguintes abaixo. Na figura, pode-se ver que 

o anúncio orgânico mais relevante é o da empresa Neosolar. 

Os anúncios pagos, por sua vez, são chamados de “inorgânicos”, já que não ocorrem 

de forma “natural”, visto que o ranking deles não leva em conta somente a relevância, mas 

também o bid das palavras-chave. Esse bid nada mais é do que o quanto o anunciante está 

disposto a pagar para aparecer nas buscas dessa palavra-chave. Assim, um anunciante cujo 

anúncio não seja o mais relevante para determinada palavra-chave buscada, pode aparecer na 

primeira posição caso seu bid seja bem mais alto que o do concorrente mais relevante. 

Após criado o ranking, cada anunciante paga o bid das palavras-chave para cada click 

dado em seu anúncio. Um mesmo anúncio pode estar vinculado à centenas de palavras-chave, 

cada uma com um bid diferente, assim a maneira como o internauta busca por alguma 

informação pode mudar todo o ranking e consequentemente os resultados obtidos. Por isso a 

importância de entender como o público-alvo busca por determinados produtos para saber 

como ter o maior custo-benefício anunciando no Google AdWords. Na Analise Externa esse 

tema será abordado com maior profundidade, trazendo exemplos de busca e os diferentes 

resultados obtidos.  

 

3.4.  PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

No processo e desenvolvimento de um plano de comunicação eficaz, os profissionais 

de marketing e os publicitários devem sempre seguir o conceito de marketing, tendo como 

foco do programa as necessidades e os desejos dos consumidores (OGDEN e CRESCITELLI, 

2007). 

O primeiro passo do plano de comunicação, segundo Ogden e Crescitelli (2007) é 

desenvolver uma declaração de Missão e Visão tendo em mente o plano de marketing. A 

Missão visa responder a pergunta “por que fazemos o que fazemos? ”, enquanto a Visão 
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aponta aonde a organização quer chegar, devendo criar a imagem da situação ideal em que a 

empresa deseja estar. 

Em seguida, uma análise situacional deve ser feita, analisando as variáveis do 

macroambiente, percepção de mercado e atuação dos concorrentes. Assim é possível 

identificar as forças e fraquezas da organização, que influenciam na maneira como o plano de 

comunicação será desenvolvido. As principais variáveis do macroambiente são: ambiente 

tecnológico, econômico, sociocultural, político legal, demográfico e físico/natural. Eles 

interferem no plano de marketing como um todo, inclusive na CIM, visto que a mensagem 

está dentro desse macroambiente que influencia no processo de comunicação. 

A análise da empresa também dever ser feita a fim de se identificar suas forças e 

fraquezas. A análise interna permite o gestor de marketing compreender a realidade da 

organização para desenvolver um plano de marketing aplicável à ela, bem como identificar 

fraquezas que podem ser “combatidas” com a CIM. 

Tavares (2010) não inclui a análise situacional nos seus modelos de plano de 

comunicação, dividindo as etapas da seguinte forma: 1. Apresentação; 2. O que fazer; 3. Para 

quem fazer; 4. Como fazer. 5; Onde fazer; 6. Como controlar e avaliar; 7. Quanto vai custar. 

Sua abordagem é bem simples, direta e instrutiva. 

O próximo passo do plano, após a apresentação (incluindo missão e visão) e análise 

situacional, é a delimitação do público-alvo a ser comunicado. Para Shimp (2009, p.112), “a 

definição do alvo permite que os comunicadores de marketing liberem suas mensagens de 

modo mais preciso e evita a cobertura desperdiçada de pessoas que não estão dentro do 

mercado-alvo”. Segundo ele, a avaliação do público deve ocorrer avaliando-se quatro 

características: dados demográficos, dados geodemográficos, dados psicográficos e dados 

comportamentais. Os três primeiros são de análise e identificação mais fáceis, pois são 

mensuráveis, tendo o sufixo “gráficos” para justificar isso: os psicográficos são relacionados à 

estilo de vida, atitudes, valores e motivação; dados demográficos são características 

mensuráveis da população, como renda, idade e etnia; e os Geodemográficos se baseiam nas 

características demográficas de consumidores que residem em determinada região. Já os 

dados comportamentais incluem comportamento de compra e pesquisa na internet, por 

exemplo. 

Após a identificação do público-alvo, Tavares (2010) se preocupa com as estratégias 

que nortearão o plano, o “como fazer”. Primeiramente a ideia central do plano, da mensagem 

da CIM a ser comunicada deve estar clara e bem definida. Em seguida o Slogan deve ser 
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definido. O próximo passo é a definição das mídias e formas de comunicação a serem 

utilizadas para atingir o público-alvo de maneira efetiva. 

Tendo as mídias e formas de comunicação definidas, Tavares (2010) sugere que 

formas de controle e avaliação da campanha sejam criadas. Indicadores podem ser criados, 

caso não sejam claros para determinado veículo de comunicação. O autor ainda sugere a 

realização de pré-testes para avaliar a reação do público sem correr grandes riscos. É 

importante também que sejam definidos responsáveis pela avaliação e o tempo da mesma. 

A última etapa do plano de comunicação é o orçamento. Ogden e Crescitelli (2007) 

afirmam que, apesar de ser muito importante, geralmente é a parte mais negligenciada do 

plano. Ele deve avaliar a quantidade de dinheiro necessária para melhor atingir os objetivos da 

CIM. Gastos exagerados resultam em dinheiro desperdiçado, enquanto um investimento 

muito pequeno é traduzido em perda de vendas e participação de mercado. 

 

3.5. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

O método de pesquisa exploratória qualitativa, que utiliza perguntas abertas que 

buscam entender as motivações do público-alvo, faz os entrevistados pensarem muito e suas 

respostas podem não representar suas verdadeiras motivações (subconscientes, impulsivas) 

que refletem nas suas atitudes. Isso é o que afirma Gladwell (2005), que inspirado em Wilson 

(2002), escreveu o livro Blink, que analisa as escolhas não racionais que fazemos. 

Timothy Wilson (2002), fala sobre nosso subconsciente, como ele afeta nossas 

decisões e explica que fatos marcantes ou que acontecem repetidas vezes são registrados no 

nosso cérebro como algo que deve ser lembrado, e é usado por nós, inconscientemente para 

julgar novos fatos e consequentemente para tomada de decisão. No âmbito do marketing, é 

citado no livro como isso ocorre com as marcas, e que nós às relacionamos muito com os 

sentimentos que temos na nossa primeira experiência com ela, principalmente. Tendo isso em 

vista, com a grande frequência que a mídia mundial expõe nossos problemas ambientais e a 

necessidade de mudarmos nossos hábitos de consumo, é possível que essas questões estejam 

no subconsciente de todos e principalmente no do público-alvo estudado nesse trabalho. 

Malcom Gladwell (2005) utilizou a obra de Wilson (2002) para lançar seu livro Blink, 

dando continuidade ao estudo das nossas escolhas e julgamentos subconscientes. Segundo ele, 

grande parte das pesquisas de marketing e grupos focais não têm um resultado esperado pois 
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faz com que os participantes reflitam muito sobre suas respostas, usando muito mais, ou 

somente, o lado racional e consciente, algo que não ocorre em muitas de suas ações, que são 

motivadas pelo subconsciente. Uma das técnicas para se obter uma resposta que está no 

subconsciente de alguém, é pedir para a pessoa responder a primeira coisa que lhe vem à 

cabeça, na velocidade de um piscar de olhos, “blink”, em inglês.  
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4. MÉTODO  

 

Neste capítulo será apresentado o método utilizado para a realização da pesquisa, bem 

como a seleção dos respondentes, a coleta de dados e sua análise. 

 

4.1. ETAPAS DO PROCESSO DE PESQUISA 

 

Este capítulo descreverá as etapas a serem realizadas na pesquisa para a obtenção dos 

subsídios necessários que permitirão que os objetivos do trabalho sejam alcançados. 

Para alcançar os objetivos desse trabalho, foi utilizada a metodologia de pesquisa 

exploratória de natureza qualitativa. Segundo Nique e Ladeira (2014), as pesquisas de 

marketing exploratórias são indicadas para estudar atitudes, crenças e opiniões sobre consumo 

quando não se tem informações preliminares sobre determinado assunto. Um exemplo claro 

citado pelos autores para utilização dessa abordagem é o estudo de um novo segmento de 

mercado, como o caso dos produtos geradores de energia limpa, onde não existem dados 

secundários ou estes são muito escassos. Já o método de pesquisa qualitativo, visa entender a 

percepção de um fenômeno em seu contexto, analisando o cenário organizacional, 

comportamental e interações humanas, utilizando métodos interpretativos. Para isso, as 

técnicas qualitativas estabelecem uma relação mais íntima e informantes selecionados, 

dispensando foco na quantidade de entrevistados.  

Vale ressaltar que o tamanho da amostra também não é uma preocupação grande da 

abordagem exploratória, mas sim a escolha de quem irá participar da pesquisa e o tipo de 

informação que será encontrada. Portanto, a interrogação de experts é uma fase importante 

desta abordagem que permite um maior entendimento do assunto (NIQUE e LADEIRA, 

2014). Para esta pesquisa, foram entrevistadas três pessoas que trabalham em empresas 

diferentes de painéis solares, três que trabalham indiretamente com produtos de geração de 

energia (arquitetos e empresa de segurança privada) e o professor responsável pelo 

Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de clientes 

e leads da empresa Alternative Energy. 

Sendo assim, os dados foram coletados por meio da aplicação de entrevistas 

qualitativas com uso de questionários semiestruturados e previamente elaborados, buscando 

identificar o comportamento do consumidor, os diferentes perfis, suas motivações para 
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aquisição de produtos de energia limpa e suas percepções desse mercado. Nesse sentido 

buscou-se entrevistar potenciais consumidores e profissionais de diversas áreas que envolvem 

direta ou indiretamente esses produtos, para se obter o maior número de diferentes visões 

sobre o tema. 

 

4.2.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos para o levantamento de dados foram divididos em duas etapas: 

Na primeira etapa buscou-se entender o ambiente no qual a empresa está inserida. Para tanto, 

foi realizado um levantamento de dados secundários, analisando o mercado brasileiro e 

internacional de produtos de geração de energia limpa, tendências e as vantagens e 

desvantagens para o consumidor. Os dados foram coletados em artigos científicos e sites 

especializados no tema de energia renovável e alternativa. 

Na segunda etapa foi elaborado um questionário semiestruturado, baseado nas 

informações já obtidas na etapa anterior. O questionário contou com perguntas abertas 

permitindo ao entrevistado utilizar sua experiência anterior nas respostas e trazer suas 

percepções sobre o tema, o que permitiu acrescentar novas perguntas nas entrevistas 

posteriores, finalizando o questionário com 10 perguntas que abrangiam seis categorias 

diferentes, conforme Anexo A.  

Durante a coleta de dados primários, foi utilizado um dispositivo de gravação de 

áudio para obter informações com maior confiabilidade. Após a coleta, os dados foram 

tabulados e analisados de acordo com os objetivos do trabalho. 
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5. DADOS SECUNDÁRIOS 

 

A coleta de dados secundários, informações já existentes a respeito do tema 

pesquisado, pode auxiliar a resolução do problema de pesquisa dando um panorama geral 

sobre o mercado de produtos de geração de energia renovável e servindo de base para 

elaboração do questionário a ser utilizado na coleta de dados primários. 

A análise dos dados secundários foi dividida em duas partes: análise interna, que 

buscará coletar dados sobre a Alternative Energy; e a análise externa, que buscará dados do 

ambiente em que a empresa está inserida. Essa divisão facilitará a criação de uma matriz 

SWOT após a coleta e análise de dados primários. 

 

5.1.ANÁLISE INTERNA 

 

A Alternative Energy é uma empresa gaúcha, fundada em 2009, que atua no mercado 

de energia e iluminação, buscando eficiência energética através de produtos inovadores e 

consequentemente contribuindo para redução do impacto ambiental. A empresa 

oferece soluções alternativas para geração de energia, como painéis fotovoltaicos e turbinas 

eólicas, complementando-as com Iluminação LED, cujo consumo é até 10 vezes menor que o 

de lâmpadas e refletores convencionais. 

Hoje a empresa oferece soluções residenciais, rurais, industriais e comerciais, atuando 

fortemente no estado do Rio Grande do Sul e alguns estados do norte e nordeste através de 

vendas pela internet. 

É controlada por dois sócios: um engenheiro elétrico responsável por toda parte 

técnica e um administrador com experiência em multinacionais, responsável pela parte 

comercial e desenvolvimento do negócio. Eles contam também com um vendedor que adota 

principalmente as técnicas de venda pessoal e marketing direto e dois funcionários para 

realizar as instalações. 

Atualmente as ações de marketing realizadas são: participações em eventos do setor de 

construção civil, arquitetura e decoração; e divulgações orgânicas em sua página no 

Facebook. O site da Alternative Energy, primeira imagem que muitos stakeholders têm da 

empresa, atualmente encontra-se desatualizado (endereço e notícias) e com poucas 

informações relevantes em relação aos produtos e serviços, como os preços. A arte foi 
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desenvolvida internamente, possuindo interface simples e não apresentando características 

atrativas aos usuários, porém as informações são de fácil acesso e intuitivas. 

Há também um vídeo institucional no site que apresenta as vantagens e o 

funcionamento da geração doméstica de energia, porém o vídeo é longo (mais de 4 minutos), 

provavelmente por ser uma montagem unindo dois vídeos diferentes. O primeiro em modo de 

storytelling, sem narração e com palavras em inglês traduzidas na parte inferior, mostra o 

impacto ambiental da produção de energia termelétrica e do uso do petróleo, não 

representando a realidade brasileira. O segundo, uma narrativa em português sobre o 

funcionamento dos painéis fotovoltaicos. A montagem do vídeo é nítida, e de certa forma a 

mensagem é repetitiva. Também é importante destacar que o primeiro vídeo enfatiza 

fortemente o consumo de petróleo no mundo e alta dos preços do mesmo, comparando com a 

vantagem financeira e ecológica de se produzir a própria energia, mas sem explicar como 

funciona o sistema. O funcionamento dele é explicado no segundo vídeo, completamente 

diferente e em português, que explica o funcionamento das placas fotovoltaicas e como ela é 

ligada à rede elétrica. 

 A missão e visão atuais da empresa são: 

Missão: Oferecer ao mercado soluções customizadas em eficiência energética, 

promovendo o desenvolvimento sustentável do planeta e excedendo as expectativas dos 

nossos clientes. 

Visão: Ser reconhecido como melhor provedor de soluções em energias renováveis do 

mercado, assegurando aos nossos clientes, consistente redução de custos financeiros e 

preservando os recursos naturais através de produtos e serviços que excedam a expectativa do 

mercado. 

Pode-se observar que a questão da sustentabilidade está presente na Missão e Visão, 

contudo, na apresentação geral da empresa presente no site, estes valores não aparecem, 

dando foco nos tipos de produtos que comercializam e na eficiência dos mesmos, conforme 

pode-se observar na figura 4. Segundo os princípios da CIM, a mesma mensagem deve ser 

transmitida à todos stakeholders. 
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Figura 4. Apresentação da empresa no site. 

 

 Fonte: Alternative Energy (2015). 

 

Além disso, não há padrão nas informações sobre os projetos realizados. Alguns projetos 

não têm especificados que tipo de solução foi implementada e outros há informação 

excessiva, com subtítulo, conforme pode-se visualizar na figura abaixo. 

 

Figura 5. Projetos listados no site. 

 

   Fonte: Alternative Energy (2015). 
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5.2. ANÁLISE EXTERNA 

 

A Análise Externa busca entender como varáveis do macroambiente podem interferir 

na CIM. Nesse contexto, os principais ambientes analisados são o tecnológico, econômico, 

sociocultural, político-legal, demográfico e físico/natural. Cada um deles será analisado 

separadamente, a começar pelo ambiente tecnológico. 

Ambiente tecnológico: os produtos geradores de energia limpa, principalmente 

painéis solares vêm sofrendo evoluções constantemente, tanto em termos estéticos quanto de 

desempenho. No último ano (2014) foram lançados painéis solares maleáveis e ultraleves, que 

podem se adaptar a superfícies que não sejam planas e transportados com facilidade (figura 

y). Também foi descoberto um material transparente capaz de captar a luz e transformá-la em 

energia, sem que a visão através dele fique obstruída ou desfocada. Cientistas estão estudando 

como fabricar placas fotovoltaicas a partir dele para poder utilizar em vidros, janelas de 

estabelecimentos e até onde a criatividade permitir (figura 6). 

 

Figura 6. Painel Solar Maleável. 

 

Fonte: Aliexpress (2015). 
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Figura 7. Concentrador solar luminescente transparente. 

 

Fonte: SPMA (2015). 

  

Ambiente econômico: O ano de 2014 terminou com um crescimento do consumo de 

energia elétrica de 2,2% em relação ao ano anterior, estando abaixo das expectativas da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Desde 2009, logo após a crise de 2008, que não se via 

uma taxa de crescimento de consumo tão baixa no Brasil, como pode-se observar no Gráfico 

Y. Isso se deve pelo consumo abaixo do esperado no segmento industrial, que recuou 3,6%, 

enquanto houve um grande aumento no consumo residencial, justificado pela maior aquisição 

de eletrodomésticos (como aparelhos de ar-condicionado) pela população, segundo a EPE 

(2015). Esse aumento de consumo residencial pode ser observado na Tabela 1, abaixo. 

 

Tabela 1. Consumo de energia elétrica por setor. 

 

Fonte: EPE – Resenha mensal de janeiro de 2015. 
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Gráfico 1. Consumo Brasileiro de energia elétrica entre 2009 e 2014. 

 

Fonte: resenha Mensal EPE janeiro 2015. 

 

Esta queda de consumo no setor industrial provocou uma reação do Governo 

Brasileiro que reduziu o custo da energia elétrica na esperança de reascender a economia. Esta 

ação teve o efeito que se esperava num primeiro momento, percebendo-se aumento de 

consumo no primeiro trimestre de 2015. Porém, essa estratégia foi reconsiderada e os preços 

subiram novamente, causando forte reação principalmente do setor residencial, que recuou o 

consumo por dois trimestres seguidos, conforme se nota na tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Consumo de energia elétrica Residencial e Comercial em 2015. 

 

Fonte: EPE (2015). 

 

Conforme analisado, o país encontra-se hoje numa retração de consumo de energia 

elétrica ocasionado pela alta nos preços por kW. Esta realidade pode ser uma oportunidade 

para a Alternative Energy comunicar ao seu público-alvo os benefícios de gerar sua própria 

energia, considerando que com a alta dos preços, o payback da solução energética se torna 

menor. 
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Ambiente sociocultural:  

O Brasil posiciona-se no cenário mundial como um país apoiador de políticas 

sustentáveis. Em 2012, a Rio+20, Conferência das Nações Unidas para Desenvolvimento 

Sustentável, foi realizada no Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir e renovar o 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Nesse evento, 190 chefes de 

estado propuseram mudanças quanto ao modo como estão sendo usados os recursos naturais 

do planeta. 

 

Ambiente político-legal: 

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é responsável por regular e 

fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de energia elétrica, em conformidade 

com as políticas e diretrizes do governo federal. 

Segundo sua resolução normativa de 17 de abril de 2012, que sofreu alterações em 

novembro de 2015, se a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à 

consumida no mesmo período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para 

diminuir a fatura nos 60 meses seguintes. Esses créditos podem ser usados para abater o 

consumo de outras unidades consumidoras do mesmo titular, desde que sejam atendidas pela 

mesma distribuidora de energia. 

Há ainda a possibilidade de instalação de geração distribuída em condomínios. Desse 

modo, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens definidas 

pelos próprios consumidores. 

A ANEEL também possibilita que diversos interessados se unam em um consórcio ou 

em uma cooperativa, instalem uma micro ou minigeração distribuída e utilizem a energia 

gerada para redução das faturas dos consorciados ou cooperados. 

As alterações na normativa reduziu os procedimentos necessários os usuários 

conectarem suas micro ou minigerações à rede da distribuidora.  O prazo total para a 

distribuidora conectar usinas de até 75 kW, foi reduzido de 82 para 34 dias. A partir de janeiro 

de 2017, os consumidores poderão fazer acompanhar o andamento de seu pedido junto à 

distribuidora pela internet.  

 

Ambiente demográfico: 

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – ABEP divulgou no início de 2015 

o novo método para definição de classes sociais no Brasil, o Critério Brasil, que funciona por 
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um sistema de pontos e tem as seguintes variáveis: posse, grau de instrução do chefe da 

família, acesso a serviços públicos (saneamento e energia elétrica). Baseado nessa pontuação, 

estimou-se o tamanho de cada classe e posteriormente, junto a dados do IBGE, fez-se uma 

estimativa da renda média de cada classe no Brasil e nas regiões metropolitanas. 

Conforme se observa na Tabela 3, 3,2% da população da região Sul do país é 

considerada de classe A, enquanto 4,5% da população de Porto Alegre e região metropolitana 

podem ser consideradas da mesma classe social (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Classes sociais por região no Brasil. 

 

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – ABEP (2015). 

 

Tabela 4: Classes sociais nas regiões metropolitanas. 

 

Fonte: ABEP (2015). 

 

Segundo o senso do IBGE (2010), a região metropolitana de Porto Alegre possui 

4.011.224 habitantes, podendo-se chegar, através de um cálculo simples, ao número 

aproximado de 180 mil pessoas consideradas de Classe A. Pode-se observar na Tabela I, 

abaixo, que esta fatia da população possui renda média domiciliar de R$: 20.272,56, tendo um 

poder aquisitivo compatível com os produtos comercializados pela Alternative Energy. Este, 

portanto passa a ser o primeiro filtro para delimitação do público-alvo, podendo já se ter uma 

ideia do tamanho desse mercado. 
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Tabela 5. Renda média domiciliar por classe social. 

 

Fonte: ABEP (2015). 

 

Conforme calculado anteriormente, cerca de 180 mil pessoas são consideradas de 

classe A, não diferenciando entre cada membro da família, cuja renda média é de 

aproximadamente 20 mil reais. Para se ter uma ideia mais precisa de quantas famílias 

possuem condições financeiras de adquirir os produtos de geração de energia alternativa, será 

divido o número total de pessoas da Classe A por um número médio de tamanho da família: 3 

pessoas, o resultado seria de aproximadamente 60.168 famílias de classe A residentes da 

região metropolitana de Porto Alegre. Vale lembrar que esse número não representa o 

tamanho total do público-alvo da empresa, mas apenas aqueles com potencial financeiro para 

sê-lo. 

O site do IBGE permite fazer combinações de variáveis para obter-se estatísticas 

específicas. Através dessa ferramenta, foi possível calcular o número de famílias residentes 

em casas (considerando somente domicílios particulares permanentes), entre 2001 e 2009, na 

cidade de Porto Alegre. 
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Gráfico 2. Famílias residentes em casas em Porto Alegre.  

 

    Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

 

Ambiente físico/natural:  

A Alemanha é o maior produtor de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos do 

mundo (36GW), seguida de França e Espanha, enquanto o Brasil ainda está começando a 

explorar essa tecnologia. O potencial energético do Brasil é muito grande, um dos maiores do 

mundo, superando muito os maiores produtores mundiais, conforme se observa na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 6. Potencial energético dos países. 

  

Fonte: WWF-Brasil (2015).  

 

5.3.DIVULGAÇÃO ONLINE 

 

A busca por informações através da internet é uma realidade indiscutível atualmente. 

É muito comum as pessoas pesquisarem produtos, compararem preços, informar-se a respeito 
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de fornecedores através de sites de busca na internet. Dentre eles, o maior e mais usado é o 

Google, que ao perceber essa oportunidade, lançou o Google AdWords, que nada mais é do 

que um canal pago de mídia que permite as empresas divulgarem seus produtos, marcas e 

serviços no site, relacionando-os com palavras que são digitadas pelos internautas nas suas 

buscas (figura 8). 

 

 Figura 8. Pesquisa Google “painel fotovoltaico”.  

 

  Fonte: Autoria Própria, adaptado a partir do Google (2015). 
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 Figura 9. Pesquisa Google “painel solar”. 

 

 Fonte: Autoria Própria, adaptado a partir do Google (2015). 

 

Conforme apresentando na figura acima, as empresas que aparecem nas primeiras 

posições dos anúncios pagos da busca do Google quando se procura por “painel solar”, não 

aparecem na procura por “painel fotovoltaico” e vice-versa. Isso mostra que as empresas que 

estão usando o Google AdWords como meio de comunicação, não estão usando-o de maneira 

efetiva, visto que nas duas buscas o internauta busca exatamente a mesma coisa, mas de 

formas diferentes. O termo “painel solar” é mais popular, enquanto “painel fotovoltaico” é 

mais técnico e desconhecido por muitos potenciais consumidores. 

Quando buscamos por “módulo fotovoltaico”, um termo ainda mais técnico e distante 

do potencial consumidor de uso residencial, o resultado da busca é o seguinte: 
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  Figura 10. Pesquisa Google “módulo fotovoltaico”. 

 

 Fonte: Autoria Própria, adaptado a partir do Google (2015). 

 

Pode-se notar novos anunciantes e apenas um anúncio reincidente, do MercadoLivre, 

que já havia aparecido na segunda posição na busca por “painel solar”. O uso de palavras-

chave mais técnicas só terá resultados com pessoas que tenham um grande nível de 

conhecimento desses produtos, sendo distante dos internautas mais “leigos”. Para atrair esse 

potencial consumidor que colocaria painéis solares em suas casas, deve-se aumentar o bid nas 

palavras-chave mais usadas entre eles, como têm feito o MercadoLivre e o Aliexpress, ambos 

sites de compra e venda, que têm essas palavras digitadas em suas próprias áreas de busca, 

demonstrando que estão utilizando esse conhecimento para montar sua estratégia de bidding 

no Google Adwords. 
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6. ANÁLISE DE DADOS  

 

A análise foi realizada com base nas informações levantadas na pesquisa exploratória 

com usuários de produtos e serviços em questão. A partir dos resultados das entrevistas, 

verificou-se diferentes motivações de compra dos potenciais consumidores, conforme será 

apresentado a seguir, analisando as principais variáveis observadas. 

 

Meios de Comunicação  

O questionamento sobre o modo como as pessoas descobriram a existência de 

produtos geradores de energias renováveis no mercado brasileiro busca entender que meios ou 

formas de comunicação eram mais utilizados ou efetivos. Os resultados obtidos sobre o modo 

como os entrevistados tomaram conhecimento pelos produtos de geração de energia renovável 

está disposto no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3. Conhecimento sobre os produtos de Energia renovável. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O questionamento buscou compreender que formas de comunicação impactaram os 

entrevistados, permitindo fazer uma análise prévia do “P” de Propaganda no mercado. As 

respostas foram bastante variadas, conforme apresentado no gráfico acima, podendo-se 

observar cinco formas diferentes citadas pelos 12 entrevistados, não podendo notar-se grande 

predominância de uma única forma de comunicação que os impactou. Muitos dos 



42 

 

entrevistados afirmaram ter tido um primeiro contato com produtos de geração de energia 

limpa no seu meio profissional, demonstrando interesse posterior em implementar essa 

tecnologia em suas residências e/ou empreendimentos, não indicando nenhuma forma de 

comunicação que possa ter lhes informado desses produtos. Dentre as profissões dos 

respondentes, destacam-se arquitetas, empresários e professor universitário. 

O marketing boca-a-boca - que segundo Kotler (2012) é uma comunicação influente, 

visto que as pessoas confiam e respeitam a opinião de quem conhecem - também foi 

responsável por informar alguns entrevistados sobre a possibilidade de adquirir esse tipo de 

produto, e por isso, pôde persuadi-los em relação à compra de painéis ou turbinas. Esses 

entrevistados afirmaram terem sido informados por amigos que estavam entusiasmados com 

essa nova tecnologia e os resultados que obtinham com ela, porém, não deixaram claro em 

que meio essa comunicação ocorreu. Mais recentemente, foi identificado o marketing boca-a-

boca eletrônico, através das redes sociais, que atualmente pode trazer resultados similares e 

até superiores ao do marketing boca-a-boca convencional, citado por Kotler, pois este pode 

trazer imagens e vídeos junto aos depoimentos, conforme mostra a imagem seguinte: 

 

Figura 11. Marketing Boca-a-Boca Digital através de redes sociais. 

 

Fonte: Autoria própria melhor adaptado a partir do Facebook (2015). 

 

Uma entrevistada tomou conhecimento através de um programa na TV, sobre 

arquitetura, caracterizando uma publicidade, que representa uma mensagem formada por um 

terceiro sobre um tipo de produto/serviço ou sobre a empresa em si. Apesar desse programa 
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não fazer nenhuma referência à Alternative Energy, o desejo gerado pela publicidade fez com 

que a entrevistada pesquisasse por esse tipo de produto e encontrasse a empresa, que poderia 

suprir seus desejos por “economia” e “colaborar com o meio-ambiente”, como dito pela 

mesma na entrevista. 

Dois dos entrevistados observaram esse tipo de tecnologia em Xangri-lá – RS, no 

showroom montado pela empresa estudada (comunicação em PDV) e também instalado na 

residência de um cliente da empresa, na beira da praia, e então perceberam a viabilidade de 

adquirir esse tipo de produto que parecia uma realidade distante anteriormente. Ao 

responderem essa pergunta (Como ficou sabendo desse tipo de produto/tecnologia?), esses 

dois entrevistados responderam não formas, mas meios de comunicação que os impactaram. 

Tanto o showroom quanto avistar um usuário do produto representam mensagens de natureza 

de lançamento, onde o receptor toma conhecimento pelo produto (Ogden e Crescitelli, 2007). 

A pesquisa na internet também foi citada por alguns entrevistados, porém ela 

também não representa uma forma de comunicação, e sim o meio utilizado pelo público-alvo 

para adquirir informações a respeito de produtos ou serviços que suprem seus desejos ou 

necessidades.  

Com essa pergunta, era esperado compreender a maneira com que os potenciais 

consumidores tomavam conhecimento desse tipo de produto, para com isso analisar a melhor 

forma de elaborar o plano de comunicação para a empresa Alternative Energy. O que se 

percebeu foram diversas formas e meios de comunicação citados, não podendo-se notar 

nenhuma predominância deles, porém, através da literatura, pode-se identificar quais formas e 

meios de comunicação citados são mais efetivos ao passar a mensagem para o receptor e 

assim utilizar esse conhecimento para elaborar o plano de comunicação. 

 

Vantagens Observadas 

O Gráfico seguinte demonstra o resultado obtido referente à pergunta sobre as 

vantagens do uso de produtos de geração de energia limpa. 
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Gráfico 4. Vantagens Observadas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As vantagens dos painéis solares e turbinas eólicas observadas pelos entrevistados 

foram diversas e nenhuma delas foi citada por todos. Pode-se perceber também nessa 

pergunta, que as motivações para compra destes produtos são muito diferentes, observando-se 

respostas com foco cognitivo, relacionadas à economia e autonomia (marcadas em azul); e 

afetivo ou comportamental, relacionadas à preocupação com meio ambiente, futuro do planeta 

e políticas governamentais (marcadas em verde). No entanto, quase todos os entrevistados 

citaram vantagens com foco cognitivo e afetivo ao mesmo tempo, não deixando claro, à 

primeira vista, diferentes perfis de consumidor baseado nas vantagens citadas, porém, pôde-se 

perceber na entrevista que apesar de citar diversas vantagens, eles sempre davam ênfase em 

alguma delas, seja por entonação da voz, explicação sobre sua resposta ou mesmo a ordem 

pela qual responderam as vantagens, conforme explicado por Malcom Gladwell (2005). 

Afim de poder analisar a real motivação dos entrevistados, será utilizado o método 

Blink, que considera a primeira resposta como a maior motivação, ou escolha subconsciente, 

impulsiva. Nessa pergunta sobre as vantagens percebidas por utilizar produtos geradores de 

energia renovável, notou-se que a maioria dos entrevistados (70%) teve em sua primeira 

resposta uma motivação afetiva, ligada a sustentabilidade ou preservação da natureza, 

conforme apresentado no gráfico a seguir: 

 

  



45 

 

Tabela 7. Análise de respostas usando o método Blink. 

Entrevistado 1ª Resposta Tipo de Motivação Tipo de consumidor 

A Status Afetiva Residencial 

B Nada - Residencial 

C Menos Dependência do Gov. Cognitiva Residencial 

D Sustentabilidade Afetiva Residencial 

E Ajudar Governo Afetiva Residencial 

F Diminuir impacto ambiental Afetiva Residencial 

G Sustentabilidade Afetiva Residencial 

H Sustentabilidade Afetiva Empresarial 

I Retorno Financeiro Cognitiva Residencial 

J Ajudar a Natureza Afetiva Empresarial 

L Autonomia Cognitiva Empresarial 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os entrevistados que enxergaram vantagens com foco mais cognitivo, apontaram a 

autossuficiência/autonomia, o retorno financeiro e não depender do governo como 

principais motivos para a compra desses equipamentos.  

A autossuficiência/autonomia foi citada principalmente para situações específicas 

como utilização em barcos; equipamentos de segurança para locais abertos, longe de qualquer 

tomada; e o uso residencial, mas esse só se torna autônomo se for rural, onde há inexistência 

ou baixa qualidade no fornecimento de energia elétrica pela rede pública. Todas essas 

situações se caracterizam como um sistema OFF GRID, que utiliza um banco de baterias e é 

independente da concessionária de energia elétrica. Toda energia produzida fica armazenada 

nas baterias que, se acabarem e o consumo exceder a produção, desliga o sistema. 

O retorno financeiro, citado por 5 entrevistados, é de longo prazo, tendo payback 

alcançado em aproximadamente 10 anos, baseados no custo da energia elétrica no Brasil em 

2014. Esse payback é semelhante ao das aplicações na poupança brasileira, que apesar do 

retorno em longo prazo, corre riscos menores e tem maior liquidez. Os riscos que os 

equipamentos sofrem seriam danos causados por vandalismo ou forças da natureza (como 

granizo), mas não foram lembrados pelos entrevistados. Já a falta de liquidez foi citada e 

duramente criticada por um entrevistado, que afirmou não valer a pena comprar esse tipo de 

produto se apenas considerasse o ROI. Já em países europeus, por exemplo, a poupança é 
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muito menos rentável, justificando o maior investimento da população em painéis solares 

(REFERENCIA na introdução). 

Não depender do governo foi uma vantagem citada fazendo referência às variações 

de custo da energia elétrica que vimos no Brasil nos últimos anos (2014 e 2015), ocasionados 

por políticas públicas. O medo de “ficar refém” das variações de preço da energia elétrica 

encoraja alguns consumidores à aderirem a produção de sua própria energia. 

Essas três vantagens citadas são muito questionadas por especialistas da área, como o 

professor Arnoldo Krenzinger (responsável pelo Laboratório de Energia Solar da UFRGS), 

visto que a primeira delas, quando diz respeito ao uso residencial ON-GRID (mais comum) 

não torna o usuário independente da rede elétrica, a menos que sua produção de energia seja 

igual ou maior que o consumo – algo financeiramente inviável e difícil de se observar até 

mesmo em países desenvolvidos. Na segunda vantagem citada, o payback do investimento 

nessa tecnologia, como visto anteriormente, é similar à aplicação na poupança, mas sem 

liquidez e com risco de perda por danos causados nos equipamentos. E a última vantagem 

citada, não depender do governo, só ocorre se a residência, ou empreendimento for 

autossuficiente e utilizar um banco de bateiras, pois todo sistema implementado em uma 

residência é ligado à rede elétrica já existente e irá utilizar dela caso o consumo seja superior à 

produção. Mas mesmo conectado à rede há uma vantagem que pode ser observada, pois com 

uma alta no preço da energia elétrica, o payback do sistema torna-se menor. 

Já aqueles que viram vantagens com foco mais emocional (marcadas em verde no 

gráfico), citaram a redução do impacto ambiental, deixar um legado para as futuras gerações, 

a boa imagem de ser sustentável e colaborar com o poder público. Também, atrelado à essas 

respostas foi exposto um sentimento de culpa pelo impacto ambiental gerado pela nossa forma 

de consumo, que diminuiria com o uso dessas tecnologias. 

A redução do impacto ambiental foi citada por 4 entrevistados. Dois deles deram 

muita ênfase nisso e alegaram que foi determinante para a tomada decisão, dizendo saber que 

o custo-benefício não era tão vantajoso se comparado a outros investimentos, mas que o 

sentimento de preservação do meio-ambiente e responsabilidade ambiental lhes fez aderir ao 

sistema de geração de energia limpa. 

Este senso de responsabilidade ambiental não foi presente em muitos dos 

entrevistados, que disseram que mesmo se importando com o tema, não se sentem 

responsáveis pela preservação da natureza, visto que tal deveria ser responsabilidade do 

governo.  
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A imagem que passa foi apontada por dois entrevistados, um trazendo mais um foco 

no usuário particular, que enxerga os painéis solares como “status”, pelo alto custo de 

aquisição; e o segundo comentou sobre a vontade das empresas em terem um “selo verde”, 

mostrando que se preocupam com o meio-ambiente. Este comportamento é cada vez mais 

comum e tem sido estudado e nomeado “marketing verde”. Shimp (2009) chama de 

marketing verde o movimento das empresas comunicar ações como lançamentos de produtos 

ambientalmente corretos e redução do impacto ambiental gerado por suas produções. A 

pesquisa de Jack Neff (2000), concluiu que não havia evidências de que os consumidores 

americanos estariam dispostos a pagar mais por produtos ambientalmente corretos. 

Felizmente, passados 15 anos, enxergamos uma mudança nesse pensamento. 

A vantagem vista com foco comportamental foi poder colaborar com o poder 

público. O entrevistado que citou essa vantagem entende que a atual dependência que o país 

tem das hidrelétricas é uma fraqueza e expõe o país a crises energéticas em tempos de seca. 

Portanto, ao diversificar a produção de energia, o povo brasileiro fica menos passível de 

sofrer com aumento do preço da energia elétrica. O governo brasileiro tem investido 

recentemente em geração de energia alternativa, porém o incentivo de produção ao 

consumidor final ainda está dando seus primeiros passos, sendo que somente um estado apoia 

a prática. 

A última motivação ou vantagem lembrada foi deixar um legado. Esta questão não 

foi lembrada apenas com o foco na preservação ambiental, mas também na economia que os 

filhos do respondente teriam com a conta de luz. Os painéis solares comercializados hoje em 

dia possuem uma vida útil estimada em 25 anos. 

 

Desvantagens observadas 

  

Em relação às barreiras e desvantagens, foram observadas 15 no total, tendo algumas 

que se destacaram por serem lembradas pela maioria ou todos os entrevistados, conforme 

pode-se observar no gráfico a seguir: 
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Gráfico 5. Desvantagens observadas: 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

O preço da implementação de um sistema de geração de energia limpa foi apontado 

por todos respondentes como uma desvantagem, mostrando que independente do perfil de 

consumidor, o preço (média de 12  mil reais por sistema) é um ponto negativo para eles. 

Voltando a observar as vantagens citadas, a que mais se destacou foi o retorno financeiro, 

sendo lembrado por metade dos entrevistados, e os mesmos citaram o alto custo de 

investimento como a principal barreira ou limitação para implementarem o sistema.  

A falta de divulgação também foi lembrada pela maioria. Hoje não vemos anúncios 

de produtos desse segmento em grandes veículos de comunicação como jornais, TV ou rádio. 

Na internet, através do Google Adwords, pode-se encontrar anúncios deste segmento apenas 

se palavras-chave específicas forem pesquisadas no browser, conforme será mostrado na 

Análise Interna e Externa. 

Outra barreira citada pela maioria, a falta de conhecimento sobre o funcionamento ou 

eficiência do sistema foi considerado uma fraqueza, pois a maioria das pessoas não quer 

investir tanto dinheiro em algo duvidoso, cuja eficiência não se tem certeza. Junto a esse 

apontamento, lembrou-se também que existem poucas revendedoras e essas não são 

confiáveis, pois não passam segurança quanto sua longevidade, podendo deixar os clientes 

desamparados caso o ocorra algum problema dentro do período de garantia. 

Outra característica apontada que se relaciona à segurança, é o fato de a maioria dos 

produtos serem chineses, o que para alguns consumidores é sinônimo de má qualidade. 
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O longo prazo do retorno do investimento também foi lembrado por alguns dos 

entrevistados. Estima-se uma média de doze anos para se recuperar todo valor investido, 

equivalendo a uma taxa similar ao se investir na poupança. 

Por fim, foi citado também a demora para regulamentar esse sistema na CEEE, que 

“dificulta” a regularização do novo inversor que calcula quanta energia está sendo produzida 

para caso seja maior do que a gerada, o produtor fica com “créditos de energia” que pode usar 

para abater em suas contas de luz nos três anos seguintes. 

 

 Responsabilidade Ambiental 

A questão ambiental foi muito lembrada pelos entrevistados, afirmando que tanto 

empresas quanto pessoas querem ter o “selo” verde, ou seja, ter o reconhecimento da 

sociedade de que estão fazendo sua parte para ajudar o meio-ambiente. Seguindo nessa linha, 

alguns entrevistados apontaram que o Governo brasileiro não divide dessa mesma 

preocupação, visto que investe bilhões de reais no setor petrolífero enquanto dificulta a 

importação de painéis solares e turbinas eólicas impondo altas taxas. 

Outros pontos lembrados foram o sentimento de culpa por contribuir com a 

poluição/degradação do meio-ambiente e a preocupação com o futuro dos filhos e netos caso 

o sistema de produção de energia não mude logo. 

  

 Governo 

O Governo foi citado por todos entrevistados, em diversas perguntas. Os principais 

pontos relacionados a ele estão discriminados no Gráfico 4. 

 

  



50 

 

Gráfico 6. Percepção sobre a influência do Governo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A percepção que eles têm é que o Governo não estimula o mercado de energia 

renovável, impondo altas taxas de importação e permitindo grande burocracia para 

regulamentar o uso dessa tecnologia na rede de energia. Ainda, na visão de alguns 

entrevistados, o governo tem a responsabilidade de incentivar práticas sustentáveis tanto na 

indústria quanto no âmbito doméstico, mas o que se vê são políticas erradas e desinteresse em 

tomar qualquer ação que possa afetar multinacionais e hidrelétricas. Um entrevistado também 

disse que a responsabilidade do governo deveria ser, além de simplesmente apoiar 

financeiramente, divulgar essas práticas para a população. 
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 Divulgação 

Com relação à divulgação, a percepção da maioria dos entrevistados é de que ela não 

existe ou é muito fraca, conforme se observa no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 7. Percepção quanto à divulgação. 

 

 Fonte: Autoria própria. 

 

A falta de divulgação de produtos e serviços relacionados à geração de energia limpa 

foi lembrada por todos os entrevistados. Aqueles que visitaram a loja em Xangri-lá, nem 

cogitavam implementar esse tipo de tecnologia devido ao desconhecimento de vendedores no 

Brasil que pudessem criar sistemas para produção doméstica. Contudo, foram atraídos pelas 

turbinas eólicas que chamavam muito a atenção no ponto de venda, na Avenida Paraguassú, a 

principal do litoral gaúcho. 

Também foi lembrada a importância da divulgação para que o público tome 

conhecimento da possibilidade de adquirir esse tipo de tecnologia, que parece muito distante 

para muitos. Apesar de ser muito presente na mídia, a geração de energia alternativa ainda não 

é mostrada como uma possibilidade real para o consumidor brasileiro. 

 

Design 

Duas das entrevistadas são arquitetas e contribuíram para a pesquisa trazendo uma 

visão bem diferente dos demais, citando principalmente o design das placas como ponto 

crítico, que é o mesmo independente da marca. A falta de diferenciação estética dos produtos 

faz com que o consumidor olhe somente para a qualidade e preço. 
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Um ponto que uma das arquitetas trouxe é que o consumidor se importa com o visual 

do produto - o fabricante não – apesar de ficar no telhado das casas e dificilmente ser visto, 

trazendo um pouco de incoerência em seu comentário. Segundo uma das entrevistadas, placas 

de outras cores ou em outros formatos, que não o retangular, teriam uma facilidade muito 

maior para entrar nos seus projetos e tornar-se popular. 

 

6.1.PERFIS DE CLIENTES 

 

Ao longo das entrevistas, percebeu-se que existem dois grupos distintos de 

consumidores: o residencial e o empresarial/industrial. O primeiro restringe-se somente 

àqueles que residem em casas, coberturas ou sítios - pois é inviável a utilização de placas 

solares ou geradores eólicos em apartamentos - podendo-se identificar algumas diferenças 

quanto a motivação da compra e a presença da emoção/impulso. O segundo tipo de 

consumidor, o empresarial ou pessoa jurídica, demonstrou motivações afetivas e cognitivas 

nas entrevistas realizadas, relacionadas a sustentabilidade, retorno financeiro e ação de 

marketing. 

Nos clientes residenciais, ou domésticos, foram observados alguns perfis diferentes. 

Alguns dos entrevistados demonstraram forte consciência ambiental e preocupação com 

sustentabilidade, afirmando que sentiriam menos culpa em consumir energia se estivessem 

produzindo também, não se preocupando com o longo prazo de payback. Outro perfil 

identificado foi o “investidor” que não chegou a efetuar a compra, afirmando que o 

investimento é muito alto e ROI baixo, tornando inviável a utilização doméstica desse tipo de 

tecnologia. Também foi entrevistada uma arquiteta renomada que já incluiu esses produtos em 

projetos para alguns clientes e afirmou que a principal barreira para muitos deles e para outros 

arquitetos é o design, citando também que a emoção e o envolvimento com o produto são 

determinantes para muitos clientes de grande poder aquisitivo, que acabam deixando em 

segundo plano a questão financeira. Outro perfil identificado foi o de residentes de áreas 

rurais, com frequentes quedas de energia, que preocupam-se muito com a autonomia, tendo 

que utilizar um banco de baterias para armazenar a energia gerada. 

O cliente empresarial, mesmo quando demonstra preocupação ambiental, enxerga os 

equipamentos como um investimento, seja no âmbito de produção/economia, seja no 

marketing. Para áreas industriais, onde os produtos não ficam expostos ao púbico, a principal 

preocupação é a funcionalidade deles, investimento inicial, payback e custo-benefício. Porém, 
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muitas empresas utilizam esses produtos buscando serem reconhecidas pelas práticas 

sustentáveis, o marketing verde, como a casa dos 50 anos da ZH (2014), construída no Parque 

Moinhos de Vento, com 5 placas solares, conforme pode-se ver na figura abaixo: 

 

Figura 12. Casa dos 50 anos da ZH. 

 

Fonte: Alternative Energy (2015). 

 

Ainda há aqueles que buscam desenvolvimento de produtos, como a Protecães 

(empresa de vigilância), que desenvolveu uma estação de vigilância autônoma, que monitora 

uma área num raio de 200 metros com 4 câmeras, um banco de baterias, um gerador de 

energia eólico e painel solar, conforme demonstrado na Figura 13. 
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Figura 13. Estação de vigilância autônoma. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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7. PLANO PROPOSTO 

 

A partir do referencial teórico estudado e da análise de dados apresentada, foi criado 

um plano de comunicação com o objetivo de dar à Alternative Energy maior notoriedade e 

consolidar seu nome no mercado de energias renováveis. Este plano baseou-se nos modelos 

apresentados por Ogden e Crescitelli (2007) e Tavares (2010), adaptando-o à realidade da 

empresa.  

 

7.1.APRESENTAÇÃO 

 

Empresa: A Alternative Energy é uma empresa gaúcha, fundada em 2009 que veio ao 

mercado oferecer soluções em eficiência energética, desenvolvendo projetos e serviços que 

representam soluções integrais de geração de energia Solar, Eólica e Iluminação LED para 

aplicações residenciais, rurais, industriais e comerciais. 

Razão Social: M Vieira de Freitas LTDA 

Porte da Empresa: Microempresa 

Ramo de Negócio: Atua no mercado de energia e iluminação tanto em B2B quanto 

B2C, que é o foco deste plano. 

Endereço Físico: Rua General Emílio Lúcio Esteves, 415 – Porto Alegre 

Site: www.alternativenergy.com.br 

Facebook: www.facebook.com/alternativenergy 

Número de Funcionários: 5 

Missão: Oferecer ao mercado soluções customizadas em eficiência energética, 

promovendo o desenvolvimento sustentável do planeta e excedendo as expectativas dos 

nossos clientes. 

Visão: Ser reconhecido como melhor provedor de soluções em energias renováveis do 

mercado, assegurando aos nossos clientes uma consistente redução de custos financeiros e 

preservando os recursos naturais através de produtos e serviços que excedam a expectativa do 

mercado. 

Marca: Alternative Energy – Sustentabilidade ao seu alcance. 

O Slogan da marca foi alterado com a intenção de provocar novas percepções do 

público-alvo, tanto racionais quanto emocionais. 
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Produtos:  

Inversores 

 

Figura 14. Inversores. 

 

Fonte: Alternative Energy (2015). 

 

Os Inversores são responsáveis por transformar a corrente contínua, gerada pelos 

painéis solares e turbinas eólicas, em corrente alternada, utilizada na rede de energia. Cada 

inversor possui uma capacidade máxima de corrente que pode trabalhar. A Alternative Energy 

comercializa inversores de 400W até 10.000W.  

 

Painéis Solares 

 

Figura 15. Painéis Solares. 

 

Fonte: Alternative Energy (2015). 
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Os painéis fotovoltaicos comercializados pela empresa são feitos com placas de silício 

e vêm em 6 tamanhos diferentes, sendo o tamanho proporcional a capacidade de gerar 

energia. Eles transformam a radiação da luz solar em energia elétrica através de um inversor. 

A empresa trabalha com painéis de 30W, 60W, 100W, 135W, 200W e 250W. 

Eles necessitam ser alocados de acordo com a posição do Sol na região e em um local 

sem sombra para gerar o máximo de energia possível. Quanto mais longe da região tropical, a 

produtividade do painel diminui devido à menor incidência solar.  

 

Turbinas Eólicas 

 

Figura 16. Turbinas Eólicas. 

 

Fonte: Alternative Energy (2015). 

 

As Turbinas Eólicas são capazes de usar a força do vento para girar suas hélices e 

transformar a energia gerada em energia elétrica através de um inversor. A Alternative Energy 

comercializa turbinas de 400W a 10.000W. 

Devem ser posicionadas em regiões com grande incidência de ventos, sendo o litoral a 

melhor região para sua instalação dentro do estado do Rio Grande do Sul. É necessário 

verificar o entorno do local onde se deseja instalá-la pois árvores e prédios próximos podem 

comprometer a força do vento que irá mover a turbina. 
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Aquecedor Solar a Vácuo 

 

Figura 17 Aquecedor Solar a Vácuo. 

 

Fonte: MercadoLivre (2015). 

 

O aquecedor solar a vácuo aquece a água da residência ou piscina utilizando o calor do 

Sol. Tem uma eficiência muito grande e um payback menor que o dos geradores de energia 

alternativas. 

O produto deve ser instalado em áreas com grande incidência solar e ser conectado ao 

sistema de aquecimento de água da casa. 

 

Iluminação de LED 

 

Figura 18 Bulbo LED. 

 

Fonte: Alternative Energy (2015). 

 

As lâmpadas, fitas, painéis e refletores LED são muito mais econômicas que as 

convencionais e tem uma vida útil média de 15 anos. A Alternative Energy trabalha com toda 

linha de LED. 
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7.2. PARA QUEM FAZER 

 

A definição do público-alvo deve ocorrer com base nos dados secundários obtidos e na 

pesquisa realizada com steakholders externos, analisando os resultados e interpretação das 

entrevistas. Seu objetivo é identificar características demográficas e psicográficas dos 

consumidores residenciais. Tendo isso em vista, as principais características do público-alvo 

são: 

Características Psicográficas: dentre as muitas motivações observadas, a principal e 

mais comum entre as respostas foi a preocupação com sustentabilidade, através do método 

Blink. No entanto, quase todos os entrevistados que se lembraram da sustentabilidade também 

citaram alguma outra vantagem ou desvantagem de natureza cognitiva, principalmente ligada 

ao retorno do investimento e todos os entrevistados citaram o alto custo como principal 

barreira. 

Dessa forma, nota-se que a questão da afetiva é o que mais lhes chama a atenção num 

primeiro momento, mas que por se tratar de um investimento alto e necessitar de 

planejamento, não permite uma compra por impulso. O público-alvo da Alternative Energy 

são pessoas que além de valorizarem a sustentabilidade, são capazes de enxergar os benefícios 

econômicos e sociais de se produzir a própria energia além do custo do investimento. 

 

Características Demográficas: através dos dados secundários, pode-se perceber que 

os potenciais consumidores de produtos de geração de energia renovável (solar e eólica) 

representam um nicho bem específico da população. São pessoas acima de 35 anos, residem 

ou possuam casa, cobertura ou terreno próprios, com boa incidência solar e renda familiar 

mensal acima de R$ 20.000,00. 

Aquelas pessoas que não correspondem às descrições acima ainda podem ser clientes 

se considerarmos a iluminação de LED, contudo, esse não é o foco do plano de comunicação. 

Ainda existe o público empresarial que é mais abrangente e com possibilidade de 

conseguir melhores financiamentos para adquirir tanto produtos de geração de energia, quanto 

de iluminação. Destacam-se as construtoras que desejam valorizar ainda mais seus 

condomínios e imóveis. 
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7.3. ORÇAMENTO DISPONÍVEL 

 

A Alternative Energy está disposta a investir, num primeiro momento, em torno de 

R$1.500,00 por mês com marketing. O plano de comunicação será desenvolvido para se 

adaptar à realidade da empresa tentando cumprir o objetivo proposto. 

 

7.4. COMO FAZER 

 

O modo como o plano de comunicação será construído foi dividido em três etapas: a 

primeira é definir a mensagem que será passada em todos os canais escolhidos; a segunda é o 

Slogan que será utilizado; e por fim os meios e formas de comunicação a serem utilizados. 

 

 Mensagem a ser passada: conforme analisado nas entrevistas e reforçado 

através da análise utilizando o método Blink, a sustentabilidade é a maior geradora de 

interesse do público-alvo. O foco da mensagem deve ser esse, pois é o que mais chama a 

atenção. Outro ponto importante observado nas entrevistas é a falta de conhecimento do 

público em geral quanto à possibilidade de adquirir esses produtos. Sendo assim, a mensagem 

a ser passada deve ser a de que ser sustentável e colaborar com o meio-ambiente é possível e 

pode ser um bom investimento.  

 

 Slogan: conforme o resultado das pesquisas, o slogan deve ter foco afetivo. As 

sugestões buscam chamar a atenção do público-alvo com a palavra Sustentabilidade ou 

“green”, podendo tentar uma proximidade com ele. Tavares (2010) sugere que o 

posicionamento ocorra através de uma frase simples, poucas palavras. 

Como o nome da empresa é em inglês e seu público-alvo é predominantemente de 

pessoas com alto nível educacional, fazer o slogan em inglês não teria um problema de 

entendimento para a maioria e ainda posiciona a marca como sendo da “elite” da sociedade.  

Sugestões: 

- “Sustentabilidade ao seu alcance” 

- “Por um planeta sustentável” 

- “É fácil ser verde” 

- “It´s easy being green” 

- “Be smart, be green” 
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- “Love life, Live green” 

- “Thinking green” 

- “Green is all you need” 

- “Don’t dream, BE green” 

- “Forever green” 

 

 Meios e formas de comunicação: cada meio de comunicação, deve transmitir 

a mesma mensagem, porém as formas e frequência variam de acordo com o tipo de mídia e 

orçamento disponível para cumprir o objetivo proposto. Serão abordados cada um dos meios 

de comunicação, com as respectivas mensagens e formas como devem ser comunicadas. 

 

Facebook  

As postagens no Facebook não possuem custo e podem trazer excelentes resultados 

em termos de notoriedade. Posts relacionados a sustentabilidade, ou que permitam às pessoas 

mostrar uma ideia da qual elas compartilham, tendem a ganhar muitos likes e 

compartilhamentos, disseminando a marca pela rede. 

Os posts devem ser de autoria própria e com uma arte bem-feita para criar e reforçar a 

identidade da marca. Sua frequência deve ser de uma a duas vezes por semana, abordando 

temas relacionados a sustentabilidade, notícias (sempre citando a fonte da informação), dicas 

de como ser mais “verde”, depoimentos de clientes, e até mesmo usando abordagem emotiva 

ao tratar de assuntos relacionados à preservação do meio ambiente ou fatos tristes a respeito 

da nossa realidade. Utilizar o humor ou “memes” (formatos de postagens que “viralizam” na 

internet) pode ser uma boa estratégia para conseguir maior alcance dos posts. 

Exemplos de postagens: 

- “Keep Calm and be Green” (imagem) + texto com abordagem emotiva na descrição. 

- “Dicas para economizar energia” (imagem com dicas). 

- “Cliente feliz com seu novo sistema” (imagem) + texto com descrição. 

- “Informações sobre novidades no segmento de energia limpa” (imagem com texto) + 

citar fonte da informação. 

Sugere-se a contratação de um profissional ou estudante da área de Publicidade e 

Propaganda - PP, Relações Públicas – RP, ou um freelancer com tais conhecimentos para 

realizar a atividade. 
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Google AdWords 

A facilidade com que uma marca é encontrada no Google pode ser determinante para a 

conquista de clientes. Alguns entrevistados, ao buscar por painéis solares e turbinas eólicas na 

internet, afirmaram não ter achado nenhuma empresa além da Alternative Energy na região 

metropolitana de Porto Alegre comercializando-os. Como já foi dito anteriormente, isso não 

significa que essas empresas não existam, apenas que não possuem website, ou então que seus 

websites não estejam bem posicionados na pesquisa do Google ou no ranking do AdWords. 

Para poder ser encontrada em buscas de outros estados brasileiros, a divulgação nesse 

canal é importantíssima. Para tanto, deve-se investir no bid de palavras-chave relacionadas 

aos produtos comercializados, na linguagem do público-alvo, como foi mostrado nas figuras 8 

e 9, exibidas na Analise Externa. 

 

Eventos 

A participação em eventos permite ao público-alvo conhecer a empresa e ver de perto 

seus produtos e sua funcionalidade. Eventos relacionados à arquitetura, decoração de casas e 

construtoras são uma grande oportunidade de conseguir mais leads. 

É uma oportunidade também para fazer networking com arquitetos que podem querer 

utilizar as soluções da Alternative Energy em seus futuros projetos. 

 

Jornais e Revistas 

O Rio Grande do Sul é o Estado onde mais se lê jornais, segundo a Pesquisa Brasileira 

de Mídia (2015), que também revela que esse é considerado meio de comunicação de maior 

confiança tanto nas informações quanto publicidade, de acordo com a pesquisa. Guias e 

revistas de casa e decoração, ou até mesmo de imóveis vão atingir o público desejado 

também. 

A frequência ideal para essas publicações é uma vez por semana, aos domingos, na 

ZH, que possui o maior alcance nesse tipo de mídia, 1.475.570 leitores neste dia, sendo 

desses, 430.000 leitores diários. Além disso, 68% dos leitores diários têm mais de 30 anos e 

54% se encontram na classe AB. Portanto, dentre as mídias de massa, a que mais se aproxima 

do segmento buscado nesse plano de CIM, é a ZH. 

A ZH de domingo também conta com Cadernos como o Casa e Cia, que permitem 

atingir um segmento específico do público-alvo do plano de comunicação. 
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Outdoors 

Os outdoors próximos ou no caminho de bairros residenciais de classe A são uma 

grande oportunidade de ganhar notoriedade com o público-alvo, bem como sua utilização em 

rodovias, próximo à condomínios no litoral, atingindo o público que possui casa na praia e 

pode gerar energia lá, enquanto desconta na conta de luz de sua outra residência. 

A frequência ideal para divulgação no litoral, tendo em vista o orçamento limitado, 

são os meses de baixa-temporada, quando o fluxo de turistas e valor do veículo de 

comunicação são menores, mas o público a ser atingido será impactado da mesma forma, 

visto que a frequência com que vão ao litoral é maior do que à dos que não possuem casa na 

praia. 

 

Folhetos e Catálogos 

A mala direta é uma forma de comunicação muito importante que permite atingir 

facilmente segmentos específicos do público-alvo: aqueles que possuem casa na praia ou 

vivem em condomínios de luxo na região metropolitana, dentre os consumidores residenciais, 

e empresas. 

O catálogo de produtos deve ser adequado ao segmento que será comunicado. O 

público residencial deve se interessar por um mix de produtos mais simples, enquanto o 

empresarial pode se interessar por uma grande geração de energia. 

O apelo afetivo referente à sustentabilidade deve ter destaque no material a ser 

produzido, garantindo a atenção do leitor.  

  

7.5. COMO CONTROLAR E AVALIAR A CAMPANHA 

 

Os posts no Facebook e os anúncios no Google AdWords podem ser facilmente 

mensurados por número de likes na página ou em posts e por relatórios online fornecidos, 

respectivamente. Nos demais meios de comunicação, a mensuração é mais difícil, pois os 

receptores não deixam rastros. Nesse caso, um breve questionário online pode ser enviado aos 

prospectos, buscando saber como encontraram a empresa, dando as opções de meios de 

comunicação utilizados pela empresa. 

A partir do segundo mês de funcionamento do plano, já é possível coletar os primeiros 

resultados e mensurar sua efetividade. Sugere-se utilizar questionários do Google, que além 

de gratuitos compilam todos os dados para uma planilha no Google Sheets, permitindo a 
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criação de um gráfico “meio de comunicação x número de respondentes” que se atualiza 

conforme os prospectos vão respondendo. 

 

7.6. ORÇAMENTO DO PLANO 

 

Um orçamento com as práticas citadas nos meios de comunicação sugeridos foi pedido 

à uma agência de Porto Alegre, para poder analisar a viabilidade do plano a curto prazo. O 

resultado pode ser conferido nos Anexos B e C. 

Por serem muito caros, os veículos de comunicação de massa foram descartados nos 

primeiros meses, porém, o alcance do plano pode ser garantido através das mídias digitais. 

Além de possuírem um custo baixo, se comparada à outras mídias, a Internet permite um 

grande alcance e uma segmentação rigorosa. 

Dessa forma, o plano para os primeiros 3 meses utilizará as sugestões utilizando a 

Internet, tanto Facebook quanto Google Adwords. O primeiro garantirá a notoriedade da 

marca enquanto o segundo a torna relevante nas pesquisas dos receptores. Um investimento 

único na reestruturação do website também será necessário para corrigir os problemas citados 

na Análise Interna se não prejudicar a CIM. A presença em eventos relacionados à casa, 

construção, decoração, energia e sustentabilidade deve continuar acontecendo, uma vez que 

não necessita grande investimento e é uma grande oportunidade para networking e 

comunicação da marca. Por fim, o uso da mala-direta deve ser feito mensalmente, observando 

as oportunidades citadas, tanto no litoral quanto na região metropolitana. 

O custo fixo mensal, baseado no orçamento obtido, pode ser conferido na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 8. Custo Mensal do Plano. 

AÇÕES FREQUÊNCIA CUSTO FIXO MENSAL 

Reestruturação do site Uma vez - 

Facebook (estagiário de RP ou PP) Semanalmente R$: 500,00 

Google AdWords Mensalmente R$: 550,00 

Mala-direta (folhetos e catálogos) Mensalmente R$: 300,00 

Eventos Sempre que possível - 

TOTAL R$: 1350,00 

Fonte: Autoria própria. 
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A criação de um site novo, segundo o orçamento obtido, é de R$: 4.080,00, com 

pagamento de 40% (R$: 1.632,00) no primeiro mês e o restante parcelado. Para se manter 

dentro do orçamento disponível da empresa, o plano teria que atrasar um mês para acontecer, 

considerando a criação do novo site. 

Sugere-se, portanto, que seja feita a atualização e reestilização do site atual sem 

contratação de mão-de-obra especializada, simplificando o máximo o possível o site, 

removendo páginas de produtos e projetos, e reencaminhando os internautas para a página da 

Alternative Energy no Facebook através de um link que tenha destaque na página inicial do 

website. Dessa forma é possível manter o foco em apenas uma mídia, sem que a outra cause 

ruído no processo de CIM da marca.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente cabe ressaltar que o foco principal desta pesquisa consistia em analisar o 

comportamento do consumidor em relação aos produtos de energia renovável e alternativa, 

com a finalidade de elaborar um plano de comunicação que consiga efetivamente informar e 

atrair público desse mercado, trazendo consequentemente resultados para empresa referida 

neste trabalho, em termos de vendas e notoriedade. 

A partir desse objetivo, realizou-se uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa 

com experts do segmento, clientes e prospectos da empresa, permitindo conhecer melhor o 

potencial consumidor deste mercado. Em conjunto com os dados secundários obtidos 

anteriormente, os resultados desta pesquisa possibilitaram a delimitação do público-alvo e as 

mensagens a serem transmitidas. 

Para a construção de um plano de comunicação que alcançasse o objetivo proposto, 

analisou-se os meios de comunicação que trariam os melhores resultados dentro do orçamento 

dado pela empresa. Por fim, foi estabelecido formas de avaliação e controle do plano de 

comunicação que permitem o acompanhamento dos resultados do mesmo. 
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ANEXO A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

ROTEIRO 

Bom dia/ Boa tarde, meu nome é Gabriel. Sou aluno de administração da UFRGS. 

Estou fazendo meu TCC sobre o mercado de Energias Renováveis e gostaria de saber a 

percepção das pessoas sobre o assunto e gostaria de ter sua colaboração. 

 

ROTEIRO INICIAL 

1-Como você ficou sabendo desse tipo de sistema de geração de energia eólica e solar? 

2-O que você pensa a respeito disso? 

3-Que vantagens você vê em produzir a própria energia? (vê retorno financeiro?) 

4-Vê algum senso de responsabilidade ambiental? 

5- Na sua opinião, qual a maior dificuldade (barreiras) que a maioria das pessoas têm 

para implementar um sistema desse tipo? 

 

ROTEIRO FINAL 

1- Como você ficou sabendo desse tipo de sistema de geração de energia eólica e 

solar? 

2- O que você pensa a respeito disso? 

3- Que vantagens você vê em produzir a própria energia? 

4- Que tipo de pessoa você acha que compra esses produtos, e por quê? 

5- Vê algum senso de responsabilidade ambiental nessas pessoas? 

6- Na sua opinião, qual a maior dificuldade (barreiras) que a maioria das pessoas têm 

para implementar um sistema desse tipo? 

7- O que você acha que falta para esses produtos entrarem de vez no Brasil? (Governo, 

Divulgação) 

8- O governo tem algum papel nisso? 

9- O que você acha da divulgação desses produtos? 

10- Tem algo mais que você considere relevante sobre esse assunto que ainda não foi 

abordado? 
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ANEXO B – ORÇAMENTO DE GERENCIAMENTO DE MÍDIAS 
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ANEXO C – ORÇAMENTO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


