
COD. 0245 
Penetração em segmento de mercado  
de energia dominado pelos geradores  

 
Além da redução do mercado das concessionárias, o racionamento propiciou a expansão da industria 
de geradores. A sua utilização tonou-se uma questão de sobrevivência para muitas empresas. O 
segmento de lazer e esporte foi um dos mais afetados, com a suspensão total do fornecimento.  
 
Após o racionamento, os concorrentes tiveram que se reposicionar. E seus esforços foram 
redirecionados para substituição da energia das distribuidoras no horário de ponta e no nicho de 
eventos. 
 
Devido as características socioculturais, a Bahia possui um extenso calendário de festas e eventos. A 
participação crescente dos geradores nesse nicho, além de uma agressiva campanha publicitária, 
chamou à atenção da Coelba para essa concorrência.  
 
A necessidade de recompor o seu mercado pós-racionamento, fez a empresa criar uma unidade de 
planejamento de vendas. Uma das iniciativas era propor um plano para aumento da participação da 
Coelba nos eventos.  
 
Para usa implementação foi criado um Grupo de Trabalho, o qual selecionou alguns tipos de eventos 
para conhecer, entre os quais os camarotes no carnaval 2004. 
 
De imediato foi descoberto que o preço Coelba era superior a concorrência.  Apesar da redução dos 
custos das obras, ele continuava sem competitividade.   
 
Uma das soluções para tornar o produto competitivo foi a mudança de opção tarifária para faturar os 
camarotes com transformadores acima de 75 KVA.   
 
A utilização de uma medição especial, aprofundou ainda mais os conhecimentos da empresa sobre o 
funcionamento dos camarotes, cujas  demandas registradas foram inferiores aos valores cobrados.   
 
Além de ampliar a sua participação nos camarotes, essa experiência e dos demais tipos de eventos 
selecionados, levou a Coelba a elaborar um plano  mais consistente.  
 
Esse plano encontra-se em plena fase de operacionalização e vem atendendo  plenamente seu 
objetivo de aumentar a participação da Coelba no nicho de eventos. 
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