
                                                                                

 

CURSO:  

CRIE UM NEGÓCIO DE ENERGIA SOLAR EM 60 MINUTOS. 

 

Modalidade: Online e presencial 

Carga Horária:  01 hora 

Local de desenvolvimento: A definir 

Competência Geral ao final do curso: 

Modelando o negócio de venda e instalação de energia solar de forma rápida e simples, identificando os 

benefícios para o cliente, planejando recursos chaves para o negócio bem como o relacionamento com 

fornecedores, clientes e parceiros para entregar produtos e serviços de qualidade, ganhando dinheiro 

controlando despesas e otimizando receitas, organizando sua empresa e construindo acordos de gestão 

com sócios e equipe, respeitando valores e normas vigentes na área de energia solar, meio ambiente, 

qualidade, saúde e segurança no trabalho.  

Objetivo específico:  

 

1. Modelar o negócio de energia solar 

2. Identificar o cliente alvo  

3. Definir os fornecedores e parceiros chaves para o seu negócio 

4. Definir os recursos chaves para funcionamento do negócio 

5. Definir ações de marketing para vender e entregar produtos e serviços de qualidade 

6. Estabelecer as principais fontes de receitas e despesas da sua empresa 

7. Estabelecer acordos de gestão entre os sócios 

8. Conhecer as providências para abertura e regularização da empresa 

Conteúdo Programático: 

1. Identificar quem é o cliente do seu negócio 

2. Definir o principal benefício para o cliente 

3. Saber como se relacionar para vender produtos e serviços 

4. Identificar os canais de entrega dos produtos e serviços vendidos 

5. Definir as fontes de receitas mais comuns no negócio solar 

6. Planejar as atividades chaves para implantação e operação do seu negócio 

7. Planejar os recursos chaves para o funcionamento do seu negócio 

8. Identificar as parcerias estratégicas (fornecedores) para seu negócio 

9. Conhecer os custos e despesas necessárias para implantação e operação do seu negócio 

10. Conhecer os principais acordos que devem ser feitos numa sociedade 

11. Conhecer os principais passos para regularizar a sua empresa. 

 


