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RESUMO

O presente trabalho tem como tema central o estudo do marketing de energias renováveis. Nos anos recentes, os impactos da ação humana no 
meio ambiente se tornaram uma pauta recorrente das discussões globais. Com a crescente preocupação ambiental que acomete a sociedade 
atual, empreendimentos com produtos ecologicamente corretos ganham maior espaço de atuação no mercado. No entanto, apenas ofertar um 
produto sustentável não é suficiente para o desenvolvimento de um negócio. A atração e retenção dos consumidores se mostra fundamental. Ao 
pensarmos nas energias renováveis como um produto, notamos que as empresas buscaram o marketing como ferramenta para se estabilizar em 
seus setores. O exemplo destacado no estudo é o Greenpeace Energy, uma cooperativa alemã que fornece eletricidade que não agride o planeta. 
Baseado nisso, busca-se entender, através de uma revisão teórica dos conceitos de marketing aplicados às energias renováveis e de um 
levantamento dos dados fornecidos pelo Greenpeace Energy em seu site oficial, quais foram as principais estratégias de marketing utilizadas pelo 
Greenpeace Energy que permitiram que a cooperativa se tornasse um dos maiores players da comercialização de energia na Alemanha. 
Inicialmente pode-se pensar que o nome associado à ONG Greenpeace é o único motivo para atração de consumidores, contudo a empresa 
desenvolveu outros pontos essenciais desenvolver suas vantagens competitivas como sua comunicação e branding. A cooperativa atua em um 
enfoque do cliente atrelado a valores. Sua estratégia se baseia na aproximação com o cliente através da possibilidade de tornar-se membro e 
participar das assembleias, transparência na apresentação dos seus produtos e usinas, apoio à projetos desenvolvidos pela população e ações de 
atração, o que garantiu um aumento de quase 5% no setor de fornecimento de eletricidade de 2016 para 2017. A partir do seu bom 
posicionamento de marketing e das mudanças ocorridas no mercado consumidor nos últimos séculos, a empresa obteve sucesso na diferenciação 
de um produto inicialmente é tido como uma commodity.
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