




SICES 
40 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA! 

LÍDER DE SOLUÇÕES PARA A GERAÇÃO DE 
ENERGIA DISTRIBUÍDA NO BRASIL. 



MAIOR 
PROVEDORA 

DE SOLUÇÕES NO MERCADO 
DE ENERGIA SOLAR FOTOVALTAICA 



A importância da capacitação 
profissional para a implementação de 

usinas de Energia Solar FV. 



Projetos: 

Capacitação profissional 





LABORATÓRIO 
INTERNO 



LABORATÓRIO 
EXTERNO 



SALAS DE 
AULA 



MATERIAL 
DIDÁTICO 



Maior competitividade  
para sua empresa e  

garantia para seus clientes 

CURSOS 
DO CT SICES TÁTICAS 

Técnicas de Vendas Consultivas de Sistemas de 
Energia Solar FV. 

Dimensionamento, Projeto e Gestão de Sistemas 
de Energia Solar FV. 

Instalação e Manutenção de Sistemas de Energia 
Solar FV. 

Compacto de Empreendedorismo em Sistemas 
de Energia Solar FV. 

Sistemas de Energia Solar FV – Avançado. 



Projetos: 

Capacitação profissional 





O melhor  
da energia FV  

em todas as  
suas formas. 

A ROTA SOLAR é a primeira iniciativa 
organizada em escala nacional para levar 
conhecimento em geração de Energia 
Solar Fotovoltaica pelo Brasil. 

CURSOS 

Básico de técnicas de Vendas Consultivas 

Teórico de Dimensionamento e Projeto 

Básico de Práticas de Instalação e Comissionamento  





PATROCINADORES 

Patrocínio Megawatt Patrocínio Quilowatt 

Apoiadores Locais Realização 



Escolha o melhor parceiro para o seu 
negócio em Energia Solar Fotovoltaica. 

ENTRE CAPA 

Obs.: Nesta etapa o integrador deverá estar com o seu CNPJ regularizado. 



POR QUE 
A SICES? 



MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
NOS EQUIPAMENTOS SICES SOLAR: 

LANÇAMENTOS 
NO MERCADO 

Empresas sempre à 
frente com novas 
tecnologias. 

Melhores marcas consolidadas 
no mercado. 

Novas marcas e excelência 
internacional. 

Pré-lançamentos 
de novos produtos. 



O melhor  
da energia FV  

em todas as  
suas formas. 

PRODUTOS DE MARCAS COM 

RENOME MUNDIAL 



SEGURANÇA 
PARA SISTEMAS 
GERADORES 
FOTOVOLTAICOS 

Soluções que 
evitam riscos para 
sua empresa e 
segurança para o 
cliente final. 

Seguro de Risco de 
engenharia e montagem 
no canteiro. 

SOLAR ALL RISK. 

MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
NOS EQUIPAMENTOS SICES SOLAR: 



Maior competitividade  
para sua empresa e  

garantia para seus clientes 

Linhas de 
Seguros 

• 1 ano de garantia inclusa 

• Incêndio 

• Raio ou explosão de qualquer natureza 

• Danos elétricos 

• Roubo ou furto qualificado 

• Vendaval 

• Granizo 

• Outras situações previstas em apólice 

Seguro SICES Solar All Risks.  

Seus equipamentos com cobertura contra riscos de 

engenharia, projeto e instalação.  

Seguro Risco Engenharia e Montagem 



Anexos/Sinistro.pdf


GERENCIAMENTO 
LOGÍSTICO 
E SUPORTE 
TÉCNICO 

Redução da 
estrutura 
organizacional 
interna dos 
Integradores. 

Redução de tempo e custos 
na entrega dos equipamentos 
aos clientes. 

Suporte técnico e serviço de 
garantias agilizado e nacional. 

Atendimento em campo e 
sob solicitação de projeto 
personalizado. 

MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
NOS EQUIPAMENTOS SICES SOLAR: 



MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
NOS EQUIPAMENTOS SICES SOLAR: 

SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS 

Empresas com 
total suporte e 
incentivo da 
SICES. 

Para projetos acima de 
1 MW: operacional, 
tributária, importação, 
logística, projeto 
preliminar e parcerias 
TurnKey. 



GERENCIAMENTO 
FINANCEIRO 

Evita acúmulo 
de funções e 
perdas 
financeiras. 

Maior rentabilidade nas 
operações, ao eliminar 
pagamento de impostos não 
recuperáveis e acumuláveis. 

Determinação de custos 
em moeda nacional e sem 
risco cambial. 

Isenção de ICMS e IPI nos kits. 

Soluções financeiras em até 60 
parcelas na compra dos 
equipamentos. 

MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
NOS EQUIPAMENTOS SICES SOLAR: 



A forma mais fácil de  
adquirir seu Sistema FV 

Consórcio 
Nacional Solar 

O Consórcio Nacional Solar é uma iniciativa da 
SICES Solar e UNIFISA, grande operadora de 

consórcios do país. 

• Viabiliza finaceiramente a execução dos projetos 

fotovoltaicos de qualquer porte. 

• Parcelas compatíveis ou até mais baixas do que a 

conta de luz. 

• Indicado para os mais variados públicos. 



Etapas da implementação 
de uma usina solar FV. 

ENTRE CAPA 



Venda Consultiva 1º 

 Modelos de Negócio 
• PPA, consórcios, cooperativas, condomínios, 

etc.. 

 Planejamento 
• Estratégia de vendas. 

1. Definir o sistema a ser instalado      
(on-grid ou off-grid). 

2. Definir tipos de negócio (residencial, 
industrial, comercial, agronegócio, 
governo, etc...) 

3. Definir território de atuação. 
 



Projeto e 
Dimensionamento 
 

2º 

 Profissional capacitado e certificado. 

 Verificar todas as informações técnicas 

levantadas pelo consultor técnico. 

 Definir modelos e tipos de equipamentos. 

 Elaborar projeto completo da usina. 

 Utilizar ferramentas para projeto. 



Instalação 3º 

 Profissional habilitado e capacitado. 

 Avaliação geral da área. 

 Leitura e interpretação do projeto. 

 Checagem do material entregue. 

 Implementação da usina com segurança. 



Monitoramento e Gestão 4º 

 Acompanhar o desempenho da usina. 

 Identificar problemas de performance. 

 Corrigir em tempo real ou visita técnica os 

problemas identificados. 

 Utilizar plataforma de gestão SICES. 



Monitore cada Watt 
do seu Sistema FV 

Sistema de 
Monitoramento 

A Solução perfeita para a gestão de dados e 
informações relacionadas ao consumo e à produção 
de energia elétrica, a partir de sistemas fotovoltaicos. 
Com o APP multiplataforma, você conhece o valor da 
medição líquida da unidade antes da fatura de 
energia chegar. 



 Visão Geral; 

 Gestão integrada do Portfólio; 

 Gestão dos clientes (hierarquia de usuários); 

 Gestão dos dataloggers; 

 Gestão dos inversores; 

 Monitoramento individual das UFVs; 

 Histórico de tarifas; 

 Customização da interface; 

 Analytics; 

 Download de dados; 

MONITORAMENTO 



Pós Venda 5º 

• Manutenções corretivas, preventivas e preditivas; 

• Contar com parceiros que tenham estrutura própria 

de assistência técnica no Brasil. 



LEONARDO DINIZ 
GERENTE NACIONAL DE EXPANSÃO COMERCIAL 

(11) 9 9865-0634 
leonardo.diniz@sicesbrasil.com.br 


