
Certificação e Qualificação Profissional como 
diferenciais para o mercado Fotovoltaico



ROBERTO MOLINA

Formado em administração de empresas na faculdade REGES de 
Administração e Negócios - Ribeirão Preto/SP, Técnico de Segurança do 
Trabalho pela UNAERP e Técnico Mecânico pelo CECAP.

12 anos de experiência no Mercado Fotovoltaico brasileiro, especialista em 
gerenciamento de projetos para sistemas fotovoltaicos On Grid e Off Grid, 
mais de 20MW vendidos.

Diretor de projetos: execução e controle as necessidades dos clientes, 
custos, logística e gestão de toda a documentação dos mesmos;

Diretor de novos negócios: Parcerias Estratégicas;

Desenvolvedor dos processos internos e externos na área de 
relacionamento: definição e aplicação dos procedimentos de vendas e 
nichos de mercado atuais no Brasil e América Latina;

Desenvolvedor de novos produtos e soluções em FV.



Mercado Fotovoltaico Brasileiro













A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COMO VALOR DE VENDA





O INTEGRADOR DO FUTURO



POSICIONAMENTO E CRI$E$ = OPORTUNIDADE



OPORTUNIDADES

1. O&M
2. ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
3. CONSULTORIA
4. SEGMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA
5. MOBILIDADE ELÉTRICA



➔ QUAIS SÃO OS SEUS RESULTADOS?

➔ COMO OS ANALISA?

➔ QUAIS INDICADORES TE MOSTRAM O 
NORTE?



COMO VOCÊ SE VENDE 
E COMO VOCÊ CUIDA?

1. PÓS
2. RELACIONAMENTO
3. CREDIBILIDADE

REPUTAÇÃO 
SE CONSTRÓI! 



1. PORQUE O CLIENTE VAI 
SEMPRE NO MAIS BARATO?

2. VENDA VALOR NÃO PREÇO

3. APRENDA A DIZER NÃO

OBJEÇÕES



SEU CLIENTE
● No que ele acredita? 
● O que ele teme? 
● O que ele pensa que quer? 
● O que ele realmente quer? 
● Qual é a fonte da sua dor – por que resolver já ao invés 

de depois? 
● Depois de resolvida a dor, o que ele dirá aos amigos?
Esta é a base para o resto das suas ações!



Mas quem é seu cliente ideal? 
• Dê um nome ou uma breve descrição de um grupo de pessoas 
• Quem toma decisão de compra na empresa do cliente? 
• Quem influencia esses decisores a comprar? 
• Quando eles preferem comprar? 
• Quanto gastam com produtos e serviços similares aos seus? 
• Onde eles consomem conteúdo (televisão, jornais, revistas, portais)? 
• Onde conseguimos encontrá-los?



Uma maneira fácil de começar é olhar para sua 
própria base de clientes e fazer o seguinte exercício:

●Em qual segmento possuímos mais clientes satisfeitos? 
●Qual o segmento que temos mais fechado negócios? 
●Quais segmentos têm maior probabilidade de 

“fechamento” conosco? 
●Em quais segmentos temos bons depoimentos, estudos 

de caso ou importantes clientes de referência?



Vendas é ciência, não é arte
Neste ambiente científico, as métricas serão seu mapa pelo qual você vai 
constantemente avaliar, por exemplo: 
● Qual a abordagem de venda que melhor funciona? 
● Quais cargos respondem melhor às suas ações? 
● Qual o segmento de mercado que funciona melhor e pior? 
● Qual o melhor cliente-alvo? 
● Qual a taxa de resposta de cada segmento? 
Seu objetivo é constantemente descobrir e experimentar novas formas de 
melhorar cada etapa do seu processo. 
A otimização, mesmo que pequena, quando realizada de forma 
incremental e regular, gera resultados agregados significativos.



DISTRIBUIÇÃO

INOVAÇÃO É 
PARA TODOS E 
NÃO PARA 
POUCOS



Fonte: Greener





Motivação



Motivação

PROJETOS



Sacramento | MG



Casa  | RJ



Casa Quatá | SP



São Luís do Paraitinga | SP



Mogi Mirim | SP



Salvador | BA



Fortaleza | CE



Caetés | MG



Pantanal  | MS



Nossos alunos, além da  
formação, tornam-se  
parceiros e formam a base  
para nosso setor de Projetos.

Planejamento e instalação de Sistemas  
Fotovoltaicos em residências, comércio, 
indústria e  propriedades rurais, junto a grandes 
fornecedores  de equipamentos e uma rede de 
alunos treinados.

Oca Serviços, parceria que incentiva a entrada 
no  mercado de trabalho dos alunos formados e  
expande a área de atuação do Setor de Projetos 
para  todo o país.



Obrigado!
Roberto Molina
Diretor de Projetos e Novos Negócios 
projetos@ocaenergia.com

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
A MELHOR ENERGIA, COM A MELHOR SOLUÇÃO


