
www.soltaic.com.br



O parcelamento é calculado com base na sua conta de energia. 
Ao invés de pagar a conta, você paga seu próprio gerador.
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Você paga um valor fixo semelhante à conta de energia com a 
tranquilidade de saber que as parcelas terão um fim.



Ao produzir sua própria energia, você deixa de consumir 
da distribuidora e reduz a sua conta de luz em até 95,3%. 
Isso gera um rendimento de mais de 20,5% a.a (maior do 
que poupança e CDI).

Somos a única empresa do segmento que 
garante em contrato vantagem ao cliente.

Comprar uma casa com painéis solares significa custos 
mais baixos de eletricidade. Pesquisas apontam que 
imóveis com energia solar podem valorizar até 29,7%. A 
procura por casas sustentáveis aumenta cada vez mais.

Os painéis solares irão agregar valor e 
aumentar a atratividade do imóvel.

Além disso, trabalhamos com a linha de crédito mais 
flexível do mercado para facilitar o financiamento da 
instalação e viabilizar o projeto.

Em muitos casos o período de retorno do 
investimento é inferior a 5 anos.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a 
tarifa de transmissão de energia para o ciclo 2020-2021 é 
de 26,6% – isso significa que haverá um acréscimo de 
cerca de 3,9% na conta dos brasileiros nesse ano , sem 
contar as tradicionais variações de “bandeiras”.

As concessionárias de energia elétrica são 
notórias por seus preços flutuantes.

A energia solar é muito atrativa pela economia financeira 
que proporciona, mas não podemos esquecer dos 
benefícios ambientais envolvidos.

Uma fonte de energia limpa, renovável e 
inesgotável.

Confiança e credibilidade para um mercado que está em 
ascensão.

Nossos produtos têm garantia de 25 anos.
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O  inversor torna essa energia 
compatível com as características 

da rede elétrica.
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A energia elétrica é distribuída no 
local..
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Os painéis solares fotovoltaicos 
captam a luz do sol e geram 

energia.
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O excedente da energia vai para a 
rede elétrica, gerando créditos que 
podem ser utilizados na ausência 

de luz solar.
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Como funciona o SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO?
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O uso de energia solar fotovoltaica teve seu marco regulatório estabelecido em 2012. De lá para cá, ela tem se 

mostrado um excelente investimento que possibilita aos empresários realizar aportes para melhorar a saúde 

financeira de suas empresas.

Com a tendência de altas históricas nas tarifas energéticas, a instalação de um sistema solar é o 

melhor caminho para economizar recursos e, além disso, contribuir para a conservação do planeta.

Com esta apresentação te convidamos a revisitar alguns conceitos e concluir que a utilização de energias 

renováveis é indispensável para o futuro do seu empreendimento:

As vantagens da energia solar para EMPRESAS E INDÚSTRIAS
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A tradução direta da sigla ESG é Ambiental, 
Social e Governança. Uma tríade de palavras 
que acompanha as empresas mais valorizadas 
da atualidade.

Esse conceito está em evidência e o mercado 
corporativo, bem como os investidores, cada 
vez mais levam tais diretrizes em consideração 
para delinear o potencial de crescimento e 
lucratividade das empresas.

Organizações que valorizam o uso responsável 
dos recursos naturais, que priorizam a 
preservação do meio ambiente e demonstram 
preocupação com o bem-estar social de sua 
comunidade, garantem o próprio crescimento.

A sustentabilidade hoje é regra e não uma 
exceção supérflua.

Cuidar das pessoas e do planeta não significa 
sacrificar a rentabilidade, pelo contrário, ser 
sustentável é lucrativo e estrategicamente 
inteligente.

Empresas que assimilam os conceitos de ESG 
aprimoram seus valores éticos e tornam-se 
mais transparentes. ESG é valor.

ESG - Environmental, 
Social, Governance
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A energia solar fotovoltaica é o caminho direto 
para a descarbonização, além de ser 
extremamente silenciosa. Ela é inesgotável e a 
fonte renovável mais barata do mundo.

Ao final da vida útil do sistema solar fotovoltaico, 
97% de sua estrutura pode ser reciclada.

Elimine os problemas com a qualidade da energia 
distribuída pelas concessionárias. Ao invés de 
doações que não oferecem retorno algum, invista 
em sua própria empresa.

Energia Solar - 
Sustentável e Lucrativa
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A viabilidade financeira de um sistema solar é uma 
realidade incontestável. Afinal, as parcelas de um 
financiamento são fixas, enquanto as tarifas 
energéticas certamente irão aumentar.

Além disso, ao economizar na conta de luz, é 
possível usar o dinheiro para abater as parcelas 
mensais do financiamento.

O TIR (Taxa Interna de Retorno) e o payback são 
cada vez mais favoráveis. São necessários, em 
média, 5 anos para que o retorno se concretize.

Outro aspecto fundamental a ser considerado é a 
rentabilidade desse tipo de investimento, que 
pode chegar a 20% ao ano. Muito mais atrativo 
que aplicações em renda fixa, por exemplo.

Por que esperar para garantir sua independência 
energética e valorizar ainda mais sua empresa?

Confie nesse investimento a longo prazo com 
retorno garantido.

Investimento 
Inteligente
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Como funciona o SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO?

Os painéis solares fotovoltaicos 
captam a luz do sol e geram energia.

Energia que sobra da sua geração 
fotovoltaica, dessa forma ela é 

injetada na rede elétrica gerando 
crédito na concessionária.

Energia que é consumida da rede 
elétrica durante a noite e nos 

momentos que o seu consumo é 
maior que a geração do seu 

sistema fotovoltaico.

Energia que é consumida em tempo 
real, isso ocorre quando é utilizado 

energia elétrica durante o dia.

Energia Gerada Energia Injetada

Energia Consumida

Auto Consumo



Nossa equipe cuida de tudo.
VOCÊ NÃO PRECISA SE PREOCUPAR.

Desenvolvemos seu projeto dentro de todas as 
exigências normativas. Conte com nossos 

engenheiros especialistas.

Projeto

Agendamos a instalação conforme sua 
preferência. Não atrapalhamos sua rotina.

Instalação

Acompanhamos a geração de energia do seu 
sistema fotovoltaico constantemente para 

evitar possíveis problemas e evitar prejuízos.

Monitoramento

Entregamos seu equipamento no local da 
instalação com pontualidade e segurança.

Logística

 Resolvemos toda burocracia para homologar 
seu sistema junto à concessionária.

Homologação

Os cuidados periódicos com o sistema fotovoltaico 
são fundamentais. Conheça nossos planos de 

manutenção e operação.

Manutenção
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A Soltaic GARANTE:

Módulos 
fotovoltaicos

25 anos 20 anos 2 anos

Estrutura Instalação
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10 anos

Inversores



Não dependa mais das concessionárias e 
distribuidoras de energia elétrica.

Fique livre de taxas e valores abusivos.

Com os painéis solares fotovoltaicos a energia é sua.
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