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Apresentação 

A Fate Energy – Energias Renováveis foi criada com o propósito de liderar um movimento de 

conscientização ambiental, em prol de nossa geração e das gerações de nossos filhos e netos. 

Sabemos que a grande maioria dos meios de produção de energia atuais causam impactos 

negativos irreversíveis ao meio ambiente e, portanto, nossa missão é desenvolver e disseminar 

as energias renováveis, atuando de forma global em projetos de geração de energia de 

pequeno, médio e grande porte. 

A energia solar fotovoltaica, além de ser uma fonte renovável, vem crescendo 

exponencialmente por dois principais motivos: possibilita que os consumidores reduzam 

drasticamente os valores gastos com a conta de energia (até 95%) e não degrada o meio 

ambiente. No seu caso, um sistema de geração de 400kWh/mês evita a emissão de 

aproximadamente 17 toneladas de CO2 (gás carbônico) na atmosfera ao longo de 25 anos, o 

equivalente a 135.830km rodados com um carro, ou seja, 2,5 voltas completas no planeta 

Terra. Além disso, corresponde a 135 árvores plantadas e cultivadas no mesmo período de 25 

anos. 

Agradecemos a preferência e ao contratar nossos serviços, estará não só investindo em 

energias renováveis, algo que irá lhe proporcionar um excelente retorno financeiro, como 

também ajudando a melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos. É de 

responsabilidade de todos nós cuidarmos do planeta onde vivemos e sabemos disso. Para 

transformar essa responsabilidade em ação, nosso projeto #1afd surge para conscientizar 

ainda mais sobre a importância das árvores: a cada sistema de geração solar fotovoltaica 

instalado, viabilizamos a plantação de árvores, de acordo com o tamanho do sistema. Afinal, 

uma árvore faz diferença. 

 

Esquemático de Funcionamento 

 

Fonte: Universal Automação 
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Proposta Técnica Comercial 

Informações 
Objetivo Venda e Instalação de Gerador Solar Fotovoltaico 

Cliente Fábio 

Contato - 

E-mail - 

Consumo Médio 400kWh/mês  

Data da Proposta 02/07/2021 

 

Escopo do Sistema de Geração Solar Fotovoltaico 
Estrutura de fixação para Telhado cerâmico 

Potência Nominal do Sistema 3,21kWp 

Inclinação dos Módulos Acompanha o telhado 

Fabricante/Marca dos Módulos Canadian Solar – Monocristalino Half-Cell 

Quantidade de Módulos 06 módulos fotovoltaicos 

Potência dos Módulos 535W 

Área Necessária para Instalação 15,3m² (aproximadamente 2,55m² por módulo) 

*Peso do sistema sobre o telhado 367,2kg 

Fabricante/Marca dos Microinversores APSystems QS1A 1.500W 220V (4 MPPTs) 

Quantidade de Microinversores 02 microinversores 

Quantidade Máxima Permitida de Módulos 08 módulos fotovoltaicos 

Custo de Disponibilidade 50kWh – Bifásico  

*Energia Disponível/mês 400kWh 

*Energia Gerada/mês 350kWh  

*Energia Gerada/ano 4.200kWh 

*Economia Financeira/mês R$245,00 

*Economia Financeira no primeiro ano R$2.940,00 

*Economia Financeira em 25 anos R$229.577,66 

Payback (Retorno do Investimento) 6,6 anos 

Preço Médio do kWh R$0,70 (com reajuste médio de 10% ao ano) 
 

* Os números resultantes nas linhas que existirem o asterisco são presumidos, podendo variar 

para mais ou para menos; 

** kWp é a medida utilizada como definição da máxima potência instanânea em Corrente 

Continua (CC) gerada pelo sistema de geração solar fotovoltaico a 1kW/m² disponíveis de 

radiação solar; 

*** kWh é a soma da potência total gerada em um determinado período de tempo (1h). 
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APSystems 

As soluções tecnológicas APSystems combinam inversão de energia de forma eficiente com 

uma interface de monitoramento simples para acompanhar em tempo real a produção de 

energia de qualquer parte do mundo. Cada microinversor pode monitorar dois painéis solares 

de uma só vez, simplificando o projeto de instalação e reduzindo custos. 

Fundada no Vale do Silício, EUA em 2009, possui mais de 34 mil instalações solares 

monitoradas através da plataforma EMA, alcançando 400MWp no final de 2017. É o segundo 

maior fornecedor do mundo em Eletrônica de Potência em Nível de Módulos (MLPEs) e possui 

certificação ISO9001:2015 QA, além de sua tecnologia ser protegida por 84 patentes. 

 

Representação do microinversor QS1A, da APSystems 

 

 

Representação de instalação de sistema fotovoltaico com microinversores APSystems 
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Canadian Solar 

Fundada em 2001 em Ontario, no Canadá, a Canadian Solar (NASDAQ: CSIQ) possui 

operações como um provedor global de energia, com empreendimentos de sucesso em 19 

países e em 6 continentes. Sendo especialista nessa área, está na liderança de fabricação 

global de módulos fotovoltaicos e também em soluções de energia solar, com mais de 13.000 

colaboradores ao redor do mundo. 

Possuindo instalações de fabricação completamente avançadas no Canadá, China, Brasil e nos 

países do Sudeste Asiático, a Canadian Solar já forneceu mais de 36GW em módulos 

fotovoltaicos de excelente qualidade para consumidores em mais de 160 países após seus 18 

anos de operação. 

Até hoje, a Canadian Solar tem 4.7GW instalados e conectados em usinas de energia solar ao 

redor do mundo, e mantém um portfolio de usinas solares em operação de 795.8MWp, com 

um valor de revenda aproximado de US$1.000.000.000,00. Em 2019, a empresa atingiu valor 

de receita de US$3.740.000.000,00. Enquanto isso, em 2018, foi listada na Bloomberg New 

Energy Finance’s Tier 1 de fabricantes de módulos fotovoltaicos, ou seja, uma das empresas 

do ramo mais sustentáveis do mundo, financeiramente falando, e também foi nomeada como 

Top 3 de desenvolvedores de projetos de energia solar fotovoltaica em larga escala, pela GTM 

Research, em 2017. 

A Canadian Solar está fazendo a diferença no mundo ao entregar energia solar fotovoltaica de 

uma maneira mais limpa, segura e acessível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas fotovoltaicos com utilização de módulos Canadian Solar 
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Alguns de nossos trabalhos  

 

Sistema fotovoltaico residencial - 15 módulos Risen Energy 500W e 4 microinversores APSystems QS1A 

Proprietário: Ivan Moreira 

Contato: (19) 99207-2384 
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Sistema fotovoltaico comercial - 32 módulos Risen Energy 500W e 8 microinversores APSystems QS1A 

Proprietário: Rafael Sanches Simone (Clínica Endo) 

Contato: (19) 99639-4088 

 

Sistema fotovoltaico comercial/industrial - 40 módulos Jinko Solar 400W e 02 inversores Fronius Primo 

Proprietário: Gil Silva Cruz (Silva Cruz Folheados) 

Contato: (19) 98804-6778 
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O que está incluso nessa proposta?  

- Avaliação técnica e econômica do sistema, visando o melhor custo-benefício para o cliente; 

- Equipamentos, acessórios e demais componentes do sistema e frete dos mesmos até o local 

de instalação; projeto elétrico, processo de homologação junto à concessionária e instalação; 

- Monitoramento remoto via aplicativo (celular, computador, tablet). Obs.: é necessário que 

seja disponibilizado ponto de internet no local; 

- Garantia de 02 anos nas instalações/mão de obra executada pela empresa. Nessa 

garantia estão inclusos os seguintes itens: 

- Vistorias periódicas do sistema, juntamente com 02 limpezas dos módulos fotovoltaicos; 

- Monitoramento remoto diário da performance do seu sistema fotovoltaico; 

- Garantia na mão de obra executada pela empresa de modo geral; 

- Seguro incluso durante 01 ano com cobertura contra incêndio, queda de raio, 

explosão, vendaval, granizo, impacto de veículos terrestres, queda de aeronaves, 

desmoronamento, roubo, furto qualificado, danos elétricos e responsabilidade 

civil; 

- Seguro de risco e engenharia incluso para o período de instalação: cobre danos 

aos equipamentos, a terceiros, a propriedade do cliente e a 

colaboradores/instaladores. 

 

Validade, Prazo, Garantias e demais informações  

- Proposta válida por tempo indeterminado a partir da data da condição especial, 

devido às constantes alterações de preço de nossos fornecedores devido à flutuação atual do 

dólar; 

- Prazo de execução de todos os serviços que constam nessa proposta: em até 50 dias a 

partir da assinatura do contrato. Esse prazo pode ser mais curto dependendo da 

disponibilidade dos equipamentos em nosso estoque; 

- Os microinversores APSystems possuem 15 anos de garantia contra defeitos de 

fabricação, com garantia estendida para 25 anos (valor já incluso nessa proposta). 

Os módulos Canadian Solar possuem 12 anos de garantia contra defeitos de fabricação 

e 25 anos de garantia com eficiência mínima de 84,8% da potência instalada; 

- Há a possibilidade de ocorrer sombreamento na área da instalação caso existam construções 

mais altas que o imóvel ou árvores de grande porte próximo ao local, ocasionando perda de 

performance do sistema; 

- Caso seja necessária a adequação da estrutura do telhado, do padrão de entrada de energia 

e/ou da rede da concessionária para atender as normas, será informado durante o processo e 

os custos não estão inclusos nessa proposta, tendo que ser cobrados à parte. 
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Valor do Investimento (Estimativa)   

Segue abaixo o valor do investimento da proposta, sendo uma estimativa e podendo variar 

para mais ou para menos. Para cotação do valor final com exatidão, é necessária a 

execução de uma visita técnica no local da instalação para verificação de 

informações mais detalhadas. 

Descrição Investimento 

Sistema de Geração Solar Fotovoltaico de 3,21kWp R$26.650,00 
Desconto especial para fechamento até 07/07/2021: 

Descrição Investimento 

Sistema de Geração Solar Fotovoltaico de 3,21kWp R$23.539,00 
ou 

Financiamento (Simulação BV Financeira)* 

Entrada:  R$10.160,00** Sem Entrada 
84x R$321,40 84x R$553,35 

72x R$337,17 72x R$580,50 

60x R$369,83 60x R$636,73 

48x R$426,84 48x R$734,90 

36x R$523,56 36x R$901,41 

24x R$716,99 24x R$1.234,44 

12x R$1.309,39 12x R$2.254,38 

* Sujeito à análise de crédito. Carência de 90 dias para o pagamento da primeira 

parcela 

** Entrada pode ser parcelada em até 2x sem juros. O saldo remanescente será de 

R$13.379,00, a ser financiado 

Para outras opções de pagamento, favor nos consultar. 

 

Análise Financeira 

* 

-R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Retorno Financeiro

Ano Fluxo de caixa acumulado
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Fluxo de Caixa                                                            

 

          

Ano 
Produção anual com 
 depreciação (kWh)* 

Tarifa Elétrica 
média  

(kWh)** 

Remuneração  
anual 

Fluxo de caixa  
acumulado  

0  -   -   -  -R$                    23.539,00  

1 4.200,00 0,700  R$           2.940,00  -R$                    20.599,00  

2 4.174,46 0,770  R$           2.861,25  -R$                    17.737,75  

3 4.149,08 0,847  R$           3.161,19  -R$                    14.576,56  

4 4.123,86 0,932  R$           3.489,11  -R$                    11.087,45  

5 4.098,78 1,025  R$           3.847,64  -R$                     7.239,81  

6 4.073,86 1,127  R$           4.239,61  -R$                     3.000,20  

7 4.049,09 1,240  R$           4.668,17   R$                     1.667,97  

8 4.024,48 1,364  R$           5.136,71   R$                     6.804,68  

9 4.000,01 1,501  R$           5.648,97   R$                    12.453,65  

10 3.975,69 1,651  R$           6.209,04   R$                    18.662,69  

11 3.951,51 1,816  R$           6.821,36   R$                    25.484,05  

12 3.927,49 1,997  R$           7.490,82   R$                    32.974,88  

13 3.903,61 2,197  R$           8.222,76   R$                    41.197,63  

14 3.879,88 2,417  R$           9.022,98   R$                    50.220,62  

15 3.856,29 2,658  R$           9.897,88   R$                    60.118,50  

16 3.832,84 2,924  R$          10.854,42   R$                    70.972,93  

17 3.809,54 3,216  R$          11.900,22   R$                    82.873,14  

18 3.786,37 3,538  R$          13.043,60   R$                    95.916,74  

19 3.763,35 3,892  R$          14.293,67   R$                  110.210,41  

20 3.740,47 4,281  R$          15.660,39   R$                  125.870,80  

21 3.717,73 4,709  R$          17.154,64   R$                  143.025,44  

22 3.695,13 5,180  R$          18.788,32   R$                  161.813,75  

23 3.672,66 5,698  R$          20.574,44   R$                  182.388,19  

24 3.650,33 6,268  R$          22.527,23   R$                  204.915,42  

25 3.628,14 6,895  R$          24.662,24   R$         229.577,66  

 
* Depreciação dos módulos fotovoltaicos em % ao ano (dados do fabricante) 

** Reajuste da tarifa de acordo com aumento percentual de 10% ao ano 


