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PTM | WHY

Oferecer ao cliente a liberdade de

gerar sua própria energia, minimizar

seus custos e contribuir para um

mundo mais sustentável.



JTBW | HOW

Através de conhecimentos e

atribuições de engenharia e

inteligência tecnológica que APENAS

a InvestSol tem, no oeste paulista.



Sim, ENGENHARIA!



PRODUCT | WHAT

Somos a primeira empresa de

engenharia solar fotovoltaica da nossa

região, especializada em gerar

resultados com energia solar.



 
Quais são os prós e contras do modelo

energético do Brasil?
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Fonte: forbes.com.br

Contras:

- Não temos mais espaço para os modelos

atuais dominado por hidrelétricas;

- Dependência das chuvas para encher os

reservatórios;

- Utilização de fontes poluentes e/ou perigosas.



 

Fonte: forbes.com.br

Prós:

- Avanço das fontes renováveis no país;

- Fontes como solar fotovoltaica e eólica têm se

tornado acessíveis economicamente;

- Descentralização da geração de energia no

país;



 

Alguma dúvida em 

instalar um sistema solar

fotovoltaico?



 

"Tinha medo de instalar

este sistema e depois os

equipamentos não

performarem como eu

esperava!"
Michel Boiam - Lucélia - SP



 

"Estava com receio de a

instalação interferir

esteticamente na minha

residência!"
Vinícius Pernomian - Lucélia - SP



 

NOSSA SOLUÇÃO:

 

Todo equipamento

utilizado em

instalações solares

deve ter certificação

internacional que

garanta suas

promessas de

geração.

Toda instalação

necessariamente

passa pelas mãos de

um engenheiro civil

e um engenheiro

eletricista, para

garantir a qualidade

do serviço.

Apesar de nós

sermos uma

empresa com amplo

conhecimento

técnico nossos

preços são

compatíveis com os

valores do mercado.

Temos sede fixa em

Adamantina - SP,

nossa empresa está

devidamente

registrada no CREA e

isso traz segurança

aos nossos clientes e

colaboradores.

Nossos instaladores

são profissionais

altamente

capacitados,

acostumados com

trabalhos estruturais

e eletricidade há

muitos anos.

Nosso trabalho vai

além da instalação

de um equipamento

elétrico, garantimos

que sua geradora

suportará as

intempéries do

tempo.



 

Como funciona nossas

instalações?



 

Entramos em contato com o

potencial cliente pra termos

acesso a algumas informações

básicas como consumo de

energia médio anual, tipo de

estrutura de telhado onde será

feita a instalação, ou se será feita

no solo, com isso teremos

informações pra dimensionar o

seu sistema.



 

Com estas informações fazemos

um dimensionamento prévio do

sistema solar para atender as

suas necessidades, orçamos os

custos da instalação e

concluímos uma proposta

comercial que atenda às

necessidades da sua unidade

consumidora. 



 

Apresentamos a proposta e, caso

você se convença da viabilidade

da instalação, fechamos o

contrato e já solicitamos a

compra dos equipamentos junto

à distribuidora pra que o sistema

seja entregue em sua casa.

Paralelo a isso já iniciamos o

processo de homologação do seu

sistema junto à concessionária de

energia



 

Logo após o seu sistema ter sido

instalado e a aprovação da

concessionária, solicitamos a

vistoria e conexão do seu sistema

junto à rede de energia.

Contratando a InvestSol você não

corre riscos de ter problemas

com a concessionária pois nós

temos absoluto conhecimento

das normativas e possibilidades.

Com a gente o seu sistema gera!



 

Quanto custa um sistema

solar fotovoltaico?



MONETIZAÇÃO

Os custos dos sistemas variam muito

devido às diferentes tecnologias,

entretanto é possível encontrar linhas

de créditos em até 60x que

praticamente equiparem com o seu

investimento mensal em energia pago

para a concessionária.



MONETIZAÇÃO

A InvestSol tem bom relacionamento

com quase todos os bancos e linhas de

crédito pra te sugerir uma solução

economicamente viável.

O retorno sobre o investimento

geralmente fica entre 3 e 5 anos.



 

Quem é o cliente

potêncial da

InvestSol?
RESIDÊNCIAS

Clientes residenciais são uma

grande fatia do mercado de

energia elétrica e, apesar do

baixo consumo em relação as

empresas, o alto número de

unidades consumidoras

residenciais torna este grupo

o grande consumidor de

energia do país



 

Quem é o cliente

potêncial da

InvestSol?
COMÉRCIO

Os pequenos e médios

comércios têm uma grande

necessidade de consumo

devido ao uso de iluminação

e ar condicionado para

prover o bem estar de seus

clientes. Tornando a energia

solar um atrativo muito

economico.



 

Quem é o cliente

potêncial da

InvestSol?
INDÚSTRIAS

Indústrias são grandes

consumidoras de energia,

demandam aguçado

conhecimento técnico e

muita engenharia para uma

instalação segura e eficaz,

que fará com que o cliente

tenha uma grande economia

com o investimento em solar.



 

Modelo de negócio:
TRANSPARÊNCIA



 

Diferenciais:

- Engenheiro eletricista interno na

empresa;

- Engenheiro civil interno na empresa;

- Certificações em seguranca para

trabalhos com eletricidade (NR10) e

em altura (NR35);

- Cuidado estético com as instalações.



 

Onde a

InvestSol

já atuou?



 
CONTRATE COMPETÊNCIA

E SEGURANÇA!
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