
O procedimento é 

realizado por pro�ssionais 

capacitados, respeitando 

as mais rigorosas normas 

de segurança

Vistoria 

com a 

concessionária

Solicite 

um projeto 

personalizado

Receba uma 

proposta completa 

Receba 

atendimento da 

nossa equipe

Agende uma 

visita técnica

Pronto!

Queremos saber 

como foi a sua 

experiência

Escolha a data 

de instalação 

do seu sistema

Receba uma 

proposta 

preliminar
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Ao realizar a simulação, você receberá 

dados preliminares e poderá solicitar 

um orçamento personalizado, de acordo 

com as necessidades de consumo da 

sua empresa.

Ao demonstrar interesse na proposta 

enviada, você receberá uma nova proposta, 

mostrando de forma detalhada tudo que 

compõe a solução, uma análise do retorno 

�nanceiro e os benefícios de gerar a própria 

energia. 

Entraremos em contato solicitando 

algumas informações adicionais, como 

o envio da fatura de energia elétrica 

mais recente da sua empresa, para 

realizarmos um projeto detalhado de 

engenharia. 

Após a análise da proposta você já pode 

agendar uma visita técnica, para que os 

engenheiros certi�quem-se que o local 

está apto para receber o sistema. 

Agora você já pode acompanhar o 

sistema fotovoltaico da sua empresa 

operando em tempo real, através do 

sistema de monitoramento. 

Não deixe de compartilhar conosco 

como foi a sua experiência ao longo 

do processo! 

Após visita técnica e aceite da proposta, 

nossa equipe entrará novamente em 

contato, agora, para agendar data e 

horário da instalação.  

Com a instalação �nalizada, nossa 

equipe solicitará a vistoria, juntamente 

com a distribuidora de energia que 

determina um prazo para a visita 

substituir o medidor e o sistema 

começar a funcionar. 

Nossa equipe comercial enviará uma 

proposta preliminar, considerando o 

tamanho da instalação e o potencial da 

sua região.

Economia de até 

90%

Simule a sua 

economia no 

site da ENGIE

A simulação é realizada sem compromisso 

e serve para que você tenha uma base de 

quanto a sua empresa pode economizar 

na conta de energia. 

 e preencha com os seus dados! 
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para instalação do sistema 

fotovoltaico ENGIE

A opção certa 

para o seu negócio

Faltam poucos passos 

para sua empresa gerar 

energia solar

Seguimos o cronograma que 

se adeque ao melhor dia e 

horário para sua empresa

Saiba quanto a sua empresa pode 

economizar utilizando energia solar

Conte com a equipe 

de pós-vendas e 

assistência técnica 

da ENGIE sempre 

que precisar

Fique por dentro 

dos equipamentos 

e serviços que 

fazem parte da 

nossa solução

Obtenha mais detalhes 

sobre o investimento 

sem compromisso 

Sua opinião é muito 

importante para garantir 

melhoria e e�ciência dos 

nossos serviços

Clique aqui

Dê o primeiro passo aqui!

www.engie.com.br

site da PEV

www.pevservicos.com

da PEV sempre 

fotovoltaico ENGIE fotovoltaico




