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Por que a Engegrid? 

 

 Oferecemos uma solução completa em energia solar 

fotovoltaica, incluindo projeto, instalação e manutenção do seu 
sistema. Cuidamos de tudo para você! 

 
 

 

 

 A instalação é simples, rápida e segura. Nossos técnicos 
especializados fazem o projeto e acompanham todo o serviço.  

 
 

 

 

 Você economiza e fica protegido contra aumentos na 

tarifa de energia! Além disso, você ajuda o meio ambiente 
gerando energia limpa, renovável e sustentável! 

 

Como funciona um Sistema Fotovoltaico?  

  

  

 

Etapa 1: Captação 

Os Painéis Solares (painéis 

fotovoltaicos) captam a energia 

solar. 

 

Etapa 2: Conversão 

O Inversor converte a energia para 

ser compatível com a rede elétrica. 

 

Etapa 3: Utilização 

A energia gerada é utilizada e o 

excedente é convertido em créditos 

na conta de luz. 

Etapa 4: Retorno Financeiro 

Os créditos gerados são 

descontados da conta de luz. 

Seu bolso agradece! 



   

Descrição do Sistema 

 

Potência de pico do sistema 5,67 kWp 

Quantidade de Painéis Fotovoltaicos 
405Wp (BYD, Trina Solar, Jinko ou similar) 

14 

Quantidade de Inversores 
4kW (Fronius, Refusol, SMA, ABB, Weg ou similar) 

1 

Consumo anual* 6.240,00 kWh 

Produção anual** 6.361,00 kWh 

Porcentagem suprida*** 101,94% 

 

Os inversores operam em 141,70% da potência nominal. 

A área usada é de 28,42m². 

*Baseado nas informações enviadas pelo cliente. 

**Estimado com base nos dados climáticos do local de instalação. 

***No primeiro ano. 

 

 

 

 

 
 

 



   

Consumo e Produção ao longo do ano 

 

   

 

 

 

Potência de produção ao longo do dia 

 

 

 

  



   

Análise Financeira 

 

Investimento*  R$ 28.403,00 

Economia no primeiro ano R$ 4.903,69  

Fluxo de caixa acumulado em 25 anos** R$ 401.980,43 

Tempo Estimado de Retorno do Investimento 
(As bandeiras de aumentos tarifários não estão consideradas, 

o que faz diminuir o tempo de retorno) 
5,5 anos 

 

*Esse é um orçamento inicial. O preço final é definido após visita técnica. 

**Considerando tarifa de R$ 0,77/kWh, aumento da tarifa de energia elétrica de 

***9,11% a.a., juros ativos de 2,00% a.a. e eficiência garantida pelos fabricantes. Já 

descontados o investimento inicial e os custos anuais. 

***Fonte: https://www.eneldistribuicaosp.com.br/para-sua-casa/tarifa-de-energia-

eletrica 

Proposta válida por 15 dias. 

 
 

 

 

 

 

 



   

Proposta Comercial 

Kit Gerador 
Painéis, Inversores, Stringbox, Suporte e Cabos 

 R$ 19.140,52 

Projeto 
Projeto e documentação para concessionária de 

energia 

R$ 1.897,50  

Gerenciamento, Materiais, Instalação e 
Comissionamento 

R$ 7.364,98 

Transporte, Frete e Hospedagem R$0,00  

Total R$28.403,00 

 

 
 

 

Financiamento 
Valor a ser financiado de R$ 28.403,00 

Em 12 parcelas R$ 2.694,00  

Em 24 parcelas R$ 1.459,00  

Em 36 parcelas R$ 1.033,00  

Em 48 parcelas R$ 846,00  

Em 60 parcelas R$ 733,00  

Em 72 parcelas R$ 666,00  

Investimento 
Valor da parcela menos a economia mensal esperada (R$ 408,64/mês) 

Em 12 parcelas R$ 2.285,36  

Em 24 parcelas R$ 1.050,36  

Em 36 parcelas R$ 624,36  

Em 48 parcelas R$ 437,36  

Em 60 parcelas R$ 324,36  

Em 72 parcelas R$ 257,36  

Garantias 

Os serviços têm garantia de um ano, os painéis solares possuem garantia contra 

defeito de fabricação de 10 anos e garantia de eficiência de 25 anos (geração mínima 

de 80% em relação ao painel novo), e o inversor possui garantia de 05 anos, estas 

garantias (painéis e inversor) são dadas diretamente pelos fabricantes ao cliente final. 



   

Bom para você e para o planeta Terra! 

 Além de economizar dinheiro, ao instalar seu sistema fotovoltaico você vai 

ajudar o meio-ambiente! A sua produção anual de energia equivale à: 

 

 

5,22 toneladas de CO2 não emitidas 

 

122,77 árvores plantadas 

 

1,02 carros fora de circulação 

 

 
 

 

 

Quanto tempo até a instalação? 

 

 

  

Visita Técnica

Aprovação do 
projeto pela 

concessionária 
de luz 

~ 45 dias

Compra e 
entrega dos 

equipamentos

~ 15 dias

Instalação

~ 3 dias

Homologação com 
a concessionária e 
troca do medidor

~ 15 dias



   

Projetos Realizados 

 

“Super satisfeito com o resultado! O payback não era meu 

principal drive mas em pouco mais de 5 meses, foram 

quase R$1500 de economia, 1,3T a menos de carbono e o 

equivalente a 34 árvores. Recomendo demais a Engegrid 

que foi minha parceira nessa vontade que eu tinha de 

fazer a minha parte. Abraços!” – Ricardo, Jundiaí-SP 
 

 

 
Sistema de 63,65kWp 

 

 
Instalação feita por técnicos 

especializados 

 
 

Sistema de monitoramento on-line, via aplicativo e computador, que 

permite acompanhar a produção de energia, a economia financeira e a 
redução do impacto no meio-ambiente 

 
 

 

  

Contato 

 
contato@engegrid.com.br 

 

 
+ 55 11 4872-2399 

 
Av. Luiz Carlos Berrini, 1.140  
7º Andar São Paulo 

 

mailto:contato@engegrid.com.br

