
ANTES DE
ADQUIRIR UM

SISTEMA DE
ENERGIA SOLAR

SAIBA QUE
CUIDADOS TOMAR



O Grupo Sinos 360 junto 
de um especialista da Soul 
Renováveis preparou  um 
guia com quatro dicas 
fundamentais:
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Agora, o País passa a fazer parte dos 15 países com maior 

capacidade de geração solar instalada.

Divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (Absolar), o comunicado tem dados bem 

importantes, ao salientar que a marca histórica é resultado 

não apenas de usinas de grande porte, mas também de 

médios e pequenos sistemas instalados em telhados, 

fachadas e terrenos.

O dado reforça ainda mais o papel que a energia solar 

desempenha nos últimos anos nos aspectos financeiro e 

ambiental. O sistema vem gerando economia significativa 

nos gastos mensais com a conta de energia. Além disso, os 

custos de instalação são cada vez mais acessíveis e 

facilitados, o que explica o aumento contínuo de instalações 

residenciais e em empresas de pequeno e médio portes. Há, 

ainda, a questão do impacto positivo no meio ambiente, 

sempre ressaltado pela sua importância agora e para o 

futuro.

O Brasil ultrapassou a
marca de 15 GW de
potência operacional
da fonte solar fotovoltaica. 
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Todos esses aspectos, somado ao fato do preço cada vez 

maior da energia elétrica, despertaram ainda mais a atenção 

do consumidor, normalmente cheio de dúvidas. Por isso, 

com o auxílio de um especialista, o Grupo Sinos 360 

elaborou esse conteúdo especial com dicas valiosas para 

quem está pensando em instalar painéis de energia solar. São 

quatro questões fundamentais, salienta o diretor de 

Operações da Soul Renováveis, Marcelo Persch.

Os cuidados começam com a própria estrutura da empresa 

que se pretende contratar, passando pela qualidade do 

serviço, a durabilidade dos equipamentos e, ainda, a forma 

como o cliente é tratado após a instalação. “Uma boa 

empresa oferece soluções conforme as reais necessidades 

do cliente. A partir disso, é importante observar uma serie de 

aspectos a respeito do projeto, equipamentos, instalação e, 

muito importante, o suporte pós-venda” resume o executivo, 

cujas dicas estão listadas abaixo. A Soul, referência na região, 

já executou centenas de projetos desde 2017 e vem 

observando o aquecimento do mercado.
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EXPERIÊNCIA E
ESTRUTURA DA
EMPRESA
Em um mercado em expansão, é importante verificar 

as credenciais de quem você vai contratar. Observe a 

estrutura física, a saúde financeira e conhecimento 

técnico da empresa.

Também é interessante avaliar se a contratada está 

oferecendo opções de acordo com sua necessidade e 

não com o mero objetivo de apenas vender.

Para isso faça visita a empresa e pesquise sobre outros 

clientes.
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QUALIDADE DE
PROJETO E
INSTALAÇÃO
Usina corretamente projetada e instalada, seguindo as 

normas técnicas vigentes potencializam muito a 

segurança do retorno esperado no projeto.

Por isso, por exemplo, questione sobre os 

procedimentos, materiais de instalação e a 

qualificação da equipe envolvida no projeto.

Verificar instalações já executadas, salienta Persch, 

pode ser importante para se assegurar da qualidade do 

serviço.
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EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
PELA EMPRESA
Considere que os equipamentos precisam ter uma 

longa vida útil.

Por isso, é importante você ter mais detalhes sobre 

durabilidade e garantia, por exemplo. Com isso, você 

terá um importante indicador de qualidade e mais 

segurança no negócio.

A fábricação própria é um aspecto interessante a se 

considerar, bem como o tempo de mercado e solidez 

da marca dos equipamentos.
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COMPROME-
TIMENTO E 
SUPORTE DE
PÓS-VENDA
Embora seja um produto que requeira pouca 

manutenção, Persch destaca a importância de 

conhecer o posicionamento de pós-venda da 

empresa.

Por exemplo, pesquisar como ela respondeu a 

demandas posteriores à instalação do sistema 

fotovoltaico de seus clientes, certamente contribuirá 

para um melhor entendimento de suas politicas de 

pós-venda.
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A Soul vem procurando fortalecer aspectos que a diferenciem no mercado. E 

um deles, reforça o gerente Comercial Marcelo Santejano, é justamente o do 

atendimento focado nas necessidades reais do cliente. ‘‘Procuramos sempre ter 

uma primeira conversa de entendimento e alinhamento de expectativas. Com 

isso, iniciamos o processo de estudo de viabilidade técnica e financeira para o 

bom desenvolvimento do projeto’’, explica. Com esse modelo, o objetivo é 

desenhar possíveis cenários e levar o máximo de informação ao cliente. ‘‘Para 

isso, elaboramos estudos com nosso time de orçamentação e engenharia’’, 

completa.

No modelo de trabalho da Soul, são realizadas importantes simulações 

utilizando software de geração para embasar os estudos de engenharia e 

orçamentação.

Atuação focada na
necessidade do cliente
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NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS

/soulrenovaveis

/soulrenovaveis

/soulrenovaveis

/soulrenovaveis

www.soulrenovaveis.com.br

https://www.instagram.com/soulrenovaveis
https://www.facebook.com/soulrenovaveis
https://www.youtube.com/channel/UCWw3vIXVyMbB1oDv_o_2-Ew
http://linkedin.com/company/soulrenovaveis

