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QUEM SOMOS?
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Resumindo? Somos a maior integradora fotovoltaica, uma das maiores importadoras e 
revendedoras do segmento de energia híbrida do Brasil.

Somos o Grupo Solpac, uma empresa 100% Brasileira que iniciou suas atividades focada em Energia Solar 
Fotovoltaica, hoje, estamos em processo de expansão, buscando diversificar nosso portfólio de produtos e 
serviços de forma significativa para agregar ainda mais qualidade às experiências dos nossos clientes.

Estamos em uma jornada progressiva e incansável pela evolução. A melhoria contínua faz parte das nossas 
origens e os consumidores podem colher os frutos, entregamos os melhores equipamentos para gerar cada 
vez mais satisfação e, claro, economia. Tudo feito de forma sustentável, pois a “simples” ação de contribuir 
com o meio ambiente utilizando energia limpa contribui para um futuro melhor.



NOSSA MISSÃO

NOSSOS VALORES

Como referencial da nossa cultura, almejamos ajudar o maior número de pessoas a conquistar 
seus objetivos a partir do controle das suas finanças, oferecemos a possibilidade de reduzir até 
95% da conta de energia elétrica para que cada um direcione seus ganhos no que realmente 
importa, além de organizar esses recursos em uma plataforma bancária digital que facilita todos 
os seus processos conosco.

Transparência, responsabilidade social e ambiental, compromisso, empatia, capricho, 
criatividade, respeito, superação, confiança e segurança.
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SEGMENTOS
NOSSOS PRINCIPAIS 
PRODUTOS E SERVIÇOS

Atualmente somos um grupo com os mais variados produtos e serviços, 
entretanto isso não significa que perdemos qualidade! Nossa tecnologia, 
tanto no que ofertamos quanto nos processos internos, abre espaço para 
explorarmos novos caminhos ao mesmo tempo que nos especializamos 
nas áreas já mapeadas.
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
COMO O SISTEMA FOTOVOLTAICO
GERA ENERGIA?
Para começar, do que estamos falando? Do que se trata esse sistema?

Para que você entenda melhor, a Energia Solar é dividida fundamentalmente entre o modelo 
térmico e fotovoltaico. Resumindo, o primeiro envolve o aquecimento da água para chuveiros, 
piscinas, ambientes e até processos industriais a partir da transferência de calor, enquanto o 
segundo converte os raios solares em energia elétrica.

Ambos utilizam o método de placas, mas são distintos. Ainda assim, a combinação dos dois é 
bem interessante.

A Energia Solar é um método limpo, renovável, sustentável e alternativo de gerar energia. Sendo o 
Sol a fonte do recurso, as placas fotovoltaicas funcionam através da captação da radiação solar 
quando o inversor converte os raios em eletricidade.
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Está conectado à rede elétrica, sendo assim depende parcialmente dela.
Quando o sistema não gera energia é possível utilizar o recurso da distribuidora. 
No caso de excesso de produção, as “sobras” são convertidas em créditos para as  

próximas faturas.

Nesse método ainda é possível “vender” a sua energia excedente.

SISTEMA
ON GRID
Conectado à rede elétrica 
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Diferente do On, esse modelo é considerado independente, pois não requer contato 
com a rede elétrica.  Portanto, ele gera energia e com uma bateria armazena o que 
você não utilizar no momento, o que inclui ter o necessário para o período noturno. 

Além disso, abastece os eletrodomésticos de forma bem direta e específica.
Esse sistema é ideal para locais remotos ou ainda sem eletricidade.

SISTEMA
OFF GRID
Independente - Com baterias
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“E ONDE EU POSSO 
APLICAR ESSE SISTEMA?”

A Energia Solar pode ser instalada em todos os tipos de imóveis – casas, ambientes rurais, 
edifícios, empresas, indústrias… O único requisito é: O local precisa ser apropriado para receber 
as placas fotovoltaicas, já que o material requer uma área aberta para absorver os raios solares, 
como lajes, telhados ou o solo.

Adquiri-la tem muitos benefícios, desde o uso em residências para geração de eletricidade, 
iluminação pública, indústrias à irrigação das áreas rurais.
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OPORTUNIDADES DO MERCADO
Nós, brasileiros, somos muito privilegiados! Geograficamente falando nosso clima tropical e a diversidade de ambientes 
regionais nos favorece, principalmente no quesito captação de raios solares e ventos. De fato é um local promissor para 
desenvolver o segmento de energia renovável.

Com mais espaço no país e no mundo, compreendemos ser fundamental explanar sobre os modelos, funcionamento, 
instalação, financiamento, benefícios, monitoramento, retorno do investimento e demais curiosidades acerca dos métodos 
ecológicos.

As taxas da rede elétrica não param de aumentar, além disso, você depende de um processo que pode te deixar na mão, 
como em crises energéticas, racionamentos e quedas de energia. Por isso, os elementos do modelo fotovoltaico e eólico 
se tornam cada vez mais acessíveis e vantajosos.

Os renováveis serão as principais fontes de energia no mundo em breve. São muitos benefícios, tanto para a sua qualidade 
de vida quanto para a “saúde” do planeta.

A Solpac é uma das maiores fornecedoras de tecnologia fotovoltaica no Brasil, além de ser referência no segmento de 
energia híbrida.

Estamos constantemente aprimorando nossos processos e contribuindo com o desenvolvimento do país.

Faturamos aproximadamente R$15 milhões por mês, o que gera empregabilidade, fomenta a economia, desenvolve a 
realidade nacional, impulsiona a sustentabilidade, aprimora o conhecimento, a tecnologia e a inovação no país.
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NOSSOS 
DIFERENCIAIS

Não somos apenas vendedores de modelos renováveis, somos parceiros dos nossos 
clientes. Nos colocamos à disposição para melhorar a experiência do consumidor.

Negociação clara, esclarecimento de dúvidas, soluções. Estamos aqui para você e por você.

Equipe exclusiva, os melhores profissionais do mercado. Tudo em um lugar só. Um time 
completo. Cuidamos do seu processo do início ao fim, enquanto você fica tranquilo.

Arquitetura, vistoria, engenharia elétrica, civil e mecânica: para cuidar dos detalhes.

Atendimento ao cliente com profissionais treinados e competentes para aprimorar 
constantemente o relacionamento entre empresa e consumidor. São os mediadores 
entre você e o banco para trazer as melhores condições de financiamento do setor.
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E falando em financiamento... Pensa em uma oportunidade boa. Multiplica por 5.
O resultado? A Solpac, com 210 dias de carência para pagar a primeira parcela.

E põe rápido nisso. Entregas relâmpago: com prazo máximo de 49 dias úteis. Parece 
muito, mas é considerado um dos melhores prazos do segmento.

Atravessamos fronteiras. Atendemos os 26 estados brasileiros com eficiência e rapidez.

Somos um grupo que não para de evoluir. Sempre aprendendo e aprimorando. 
Hoje nosso time conta com mais de 3.000 pessoas para atender esse Brasil. 

Logística própria para você não esquentar com transferências no meio do caminho.

NOSSOS 
DIFERENCIAIS

www.gruposolpac.com.br



SUSTENTABILIDADE
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“Para quê preservar meio ambiente? Precisamos dele inteiro!”

Atualmente, apesar de contarmos com muitas formas de gerar energia 
ecológica, o meio ambiente ainda sofre com a poluição e desmatamento 
através de outros métodos. Por esta razão, é crucial ampliarmos o uso de 
sistemas sustentáveis para proteger e “limpar” nosso Planeta Azul.
É fundamental encorajar o desenvolvimento dos modelos de energia 
híbrida e a sustentabilidade para prevenir os impactos à natureza.

Os sistemas renováveis:
- Evitam a contaminação por poluentes provenientes de não renováveis;
- Reduzem os gases liberados no ambiente e o desmatamento;
- Elevam a utilização de recursos naturais inesgotáveis. 

Os métodos ajudam a “descarbonizar” o planeta.  
O simples fato de aderir a um desses recursos pode acelerar a “desintoxicação”, 
deixando-o mais saudável e, assim, melhorando nossa qualidade de vida.
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A Solpac Glovia, empresa inovadora do Grupo Solpac, é 
referência em desempenho na área de Softwares e recursos 
ERP Glovia, sendo a única no Brasil autorizada a distribuir 
esse sistema de Gestão em Manufatura da Multinacional 
Japonesa FUJITSU.

O principal objetivo do negócio é potencializar o mercado 
brasileiro a ponto de fomentar a aplicação da Indústria 4.0, 
trazer estratégias de produção enxuta, elevando o ideal de 
automatização a um patamar acima do praticado atualmente 
pelas companhias convencionais.

www.solpacgloviasb.com.br

Compartilhe informações com clientes e fornecedores;

Automatize processos comerciais;

Adote estratégias de produção enxuta;

Sincronize sua cadeia de fornecimento;

Analise o desempenho do seu negócio.



www.gruposolpac.com.br

Soluções  
poderosas 
para gestão 
de processos 
& manufatura.

Simplifique seu fluxo 
de trabalho e melhore a 

produtividade com 
GLOVIA G2, um sistema 

ERP de gestão e 
manufatura discreto 

e fácil de implementar 
para todos os tipos 

de empresas.



A MAIOR REVOLUÇÃO EM ENERGIA 
RENOVÁVEL DA HISTÓRIA DA SOLPAC.

SOLPAC INTELIGENTE
INFINITY AUTOMÁTICO

O Solpac Inteligente Infinity Automático é um sistema 
complexo com uma estrutura organizada de bobinas 
bifilares, ímãs permanentes e controlador de PCB com 
um software projetado para gerar e dispensar energia 
elétrica.

A partida inicial é realizada por uma bateria ou qualquer outra 
fonte externa de energia para ajudar o motor a alcançar as 
RPM necessárias. Depois disso, essa fonte externa pode ser 
desconectada.
O dispositivo é capaz de operar em modo autônomo e manter 
seu RPM independente da quantidade consumida de energia 
útil.



10 kW 
PAINEL SOLAR

9.000 kWh 87.360 kWh

10 kW 
SOLPAC INTELIGENTE 
INFINITY AUTOMÁTICO

TAXA DE EFICIÊNCIA (kWh / ano)
por 10kW x 24h x 365 dias = 87.600kWh / ano.

99,7%10%

10 kW x 6h/dia x 150 dias ensolarados.
A eficiência das placas solares depende 
de diversos fatores, como a localização 

geográfica, condições climáticas, quantidade 
de radiação ultravioleta, orientação e ângulo 

de inclinação das placas, etc.
Além disso, a eficiência de conversão da 
energia solar em eletricidade dos painéis 

raramente ultrapassa 20%.

10 kW x 24h/dia x 364 dias.
O Solpac Inteligente Infinity Automático foi 
projetado para gerar eletricidade por pelo 

menos 8 mil horas consecutivas sem a 
necessidade de parar para manutenção.

A manutenção preventiva só é necessária 
uma vez por ano para inspecionar/repor 

peças, na qual levará poucas horas.



SOLPAC TINTAS
A tecnologia da Solpac
agora aplicada às tintas! 



TUBOS E
CONEXÕES
Mais uma forma de tecnologia voltada à 
economia e otimização de recursos.

Da agricultura à construção civil.



SOLPAC 
INSTRUMENTOS
A melhor tecnologia em instrumentos 
musicais. 

Fabricação própria de uma variedade 
impressionante de modelos e 
acessórios.



LINHA DE LUBRIFICANTES 
AUTOMOTIVOS SOLPAC
Toda a potência, energia e poder da marca
agora para o desempenho do seu veículo.



SOLPAC 
COLCHÕES
O sono de qualidade é uma prioridade. 
Por isso, o Grupo Solpac desenvolveu os 
colchões com as mais altas tecnologias.



MUDANDO A VIDA
DAS PESSOAS

TIME
Ter uma pessoa habilidosa na empresa é bom, mas uma equipe com gente motivada e esforçada é 
poderosa.

Cada indivíduo é uma peça essencial que representa uma pequena parcela do resultado final.

Portanto, tanto as conquistas quanto as falha são de todos.

A Solpac tem orgulho dessas pessoas extremamente capacitadas e competentes que acreditam no 
potencial e propósito da organização.

Lutam todos os dias para causar as mudanças que queremos ver no mundo!
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TIME



CLIENTES

REFERÊNCIAS

Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência possível para melhorar a sua qualidade de vida. 
Com a Solpac você investe no seu futuro.

Sempre buscando adaptar nossos processos e a relação com os consumidores para 
garantir qualidade em cada etapa do atendimento.
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HCM - HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO
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