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ENERGIA SOLAR 
Tecnologia que gera economia



QUEM SOMOS

O sucesso de nossos clientes é o que nos motiva.

Em meados de 2013, através do hoje CEO, Carlos Squisate, iniciamos nosso sonho em um pequeno 

bairro da cidade de Barretos, interior de São Paulo. No início, o nosso foco principal era criar 

soluções tecnológicas para empresas, porém, o desejo e o desafio de transformar o mundo de 

forma inteligente foi tomando conta do nosso DNA, e com isso um novo objetivo surgiu, o de unir 

sustentabilidade e economia, proporcionando assim, uma ótima alternativa de investimento para 

nossos clientes. Dessa forma nasceu o Grupo CS Brasil Energia Solar.

MISSÃO

Levar aos nossos clientes as melhores soluções tecnológicas seguindo o nosso DNA sustentável, 

contribuindo com a preservação do meio ambiente com grande eficiência na gestão de redução de 

custos, gerando economia e proporcionando oportunidade de investimento.

VISÃO

Ser a maior e melhor empresa do segmento de energia solar fotovoltaica a nível nacional.

VALORES

Somos apaixonados por inovação, seguindo as diretrizes com responsabilidade, humildade, 

qualidade e comprometimento.

Anos
Gerando 

Confiança, 
Qualidade 

e Economia!
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Tecnologia que gera economia



Seja bem-vindo a era... 

...da sustentabilidade.

Entenda como 
funciona a 
Energia Solar

Descomplicando
O que é energia solar fotovoltaica?

O nome é complicado, mas nós garantimos: o benefício desse tipo de energia compensa muito!

A energia solar fotovoltaica nada mais é do que o nome dado à energia produzida a partir do calor e 

da luz solar por meio do efeito fotovoltaico.

Os painéis solares ficam interligados e conectados ao inversor solar. O inversor solar converte a 

energia dos painéis em uma energia adequada para o uso em qualquer equipamento conectado à 

rede elétrica. 
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O PASSO A PASSO
do funcionamento do sistema
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O painel solar capta a 

energia através da 

irradiação do Sol
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O inversor converte a energia 

elétrica contínua gerada pelos 

painéis em energia elétrica 

alternada para consumo

A energia solar é distribuída 

(para sua casa ou empresa)

A energia gerada durante 
o dia é consumida 
por equipamentos 

elétricos

O excedente é enviado para 

a concessionária, gerando 

créditos



A energia solar tem sido cada vez mais valorizada no 

mercado. Então pra que ficar refém dos sustos 

causados pela sua conta de energia elétrica? Sai dessa!

A energia solar, além disso, também não emite nenhum 

ruído ou poluição. É o unir o útil ao agradável (e 

sustentável). O seu bolso e a natureza agradecem. 

#Problemas
Nunca

Mais

O que
todos nós

queremos?

Muitas pessoas buscam 

a energia solar como

solução, mas por quais

motivos?

A redução do valor da sua conta de energia 

pode chegar até 90%. 

A energia solar é proveniente da fonte de 

energia mais abundante disponível, o nosso 

astro rei. A nossa grande estrela. O Sol! Além 

disso, o Brasil é um país privilegiado nesse 

sentido, recebendo uma grande quantidade de 

luz solar todos os anos. 

A energia solar é a melhor solução para obter 

energia em locais que não possuem redes de 

transmissão e não contam com estruturas 

adequadas para o recebimento pela rede 

convencional. Se tem Sol, tem energia. 

$90 %
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Etapas do Processo

1 2 3

4
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8

Entendimento da

necessidade do cliente

Elaboração e 

apresentação do projeto
Assinatura do contrato

Autorização do 

projeto via 

concessionária 

local

Instalação do projetoVistoria para aprovação

Troca do

 medidor via 

concessionária 

local Ligação do disjuntor 

para iniciar a geração 

de energia pela usina solar

CLIQUE AQUI E FAÇA 
AGORA A SIMULAÇÃO!

VEJA QUANTO CUSTA PARA
GERAR SUA PRÓPRIA  ENERGIA.

https://www.lp.csenergiasolar.com/energia-solar-o-melhor-investimento/
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