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AINDA NESTA EDIÇÃO

• Soletrol presente na Intersolar South America e CB-SOL

• Alunos da APAE visitam a ‘‘Praça do Sol’’

Entre os dias 7 e 8 de agosto, mais de 50 proprietários e 
profissionais de revendas Soletrol participaram do 
treinamento “Sistemas de Aquecimento Solar de Água 
de Alta Pressão”. Organizado pela Universidade do Sol 
– Fundação Augusto Mazzon, o treinamento abordou 
aspectos importantes para uma venda técnica 
qualificada, tais como conceito de pressão, sistemas de 
alta pressão, dispositivos de segurança, importância do 
vaso de expansão, dimensionamento e calibragem.

“Os sistemas de aquecimento solar estão sendo cada 
vez mais procurados, face à maior conscientização 
ambiental e crescimento do poder aquisitivo do 
brasileiro, que, assim, busca mais conforto no banho, o 
que é possível com os sistemas pressurizados”, avalia o 
Eng.º Ph.D Lúcio Mesquita, instrutor do treinamento.

Os sistemas de alta pressão ampliam as possibilidades 
de negócios das revendas, além de contribuir para 
aumentar a lucratividade. Por se tratar de um sistema 
com características de instalação mais complexas, a 
Soletrol investe para capacitar os profissionais 
parceiros, de modo que estes estejam sempre aptos a 
analisar a viabilidade técnica, o dimensionamento, a 
correta instalação e a perfeita manutenção desses 

sistemas e, dessa forma, prestar um serviço de 
excelência aos clientes da marca.

Além dos sistemas de aquecimento solar de alta 
pressão, foram abordados outros temas como a 
utilização do  SolarCAD - o 1º software desenvolvido 
para o dimensionamento de sistemas de aquecimento 
solar de água online no Brasil.

Os novos coletores solares de piscina Soletrol Heliocol, 
que desde o início de agosto estão disponíveis para a 
comercialização, também foram apresentados aos 
revendedores, momento em que foram detalhadas as 
características técnicas e os diferenciais da nova 
tecnologia.

Participaram do treinamento revendas de diversas 
regiões do Brasil, e a avaliação final dos participantes foi 
muito positiva. “O sucesso da iniciativa está baseado 
exatamente em reforçar o conhecimento técnico dos 
revendedores, conhecimento que se reverte, na ponta 
da cadeia de valor, em uma venda mais qualificada, 
clientes finais mais satisfeitos e, consequentemente, 
mais negócios”, argumenta Paulo Sérgio Ferrari 
Mazzon, diretor superintendente da Soletrol.

SOLETROL REALIZA TREINAMENTO PARA REVENDEDORES
Sistema de Aquecimento Solar de Alta Pressão foi tema de treinamento para mais de 50 profissionais na Universidade do Sol



Todos sabemos que perseverar é seguir em 
frente, continuar acreditando e lutando por aquilo 
que se deseja, que se quer manter, que se quer ver 
realizado, mas o que é que nos faz perseverar?

Qual é o fator que nos faz manter forças internas e 
dedicação sem esmorecer-se frente às mais 
diversas adversidades? Penso que há uma 
somatória de fatores necessária para se 
perseverar em algo, a começar pela fé em Deus e 
fé em si mesmo. Cada um de nós poderá fazer um 
exercício e listar os fatores que acredita que o 
fazem perseverar nas coisas e objetivos que fazem 
parte de sua vida.

Ao me questionar sobre a perseverança, posso 
afirmar que é uma das marcas de minha vida em 
muitas coisas às quais me dedico, mas também sei 
que é um ingrediente fundamental que preciso 
conquistar para outros tantos objetivos. Assim, na 
busca de aprofundar essa reflexão, comecei a 
analisar de forma autodidata a etimologia da 
palavra perseverança e cheguei em algo como 
“per severar” e concluí como ‘‘por dar mais 
s e v e r i d a d e ,  f i r m e z a ,  c o n s i s t ê n c i a , 
posicionamento firme àquilo que quero ver 
conquistado, mantido’’.

Assim, posso também afirmar que buscamos ser 
perseverantes em tudo que fazemos e 
acreditamos em nossa empresa, nos trabalhos 
que realizamos e naquilo que apoiamos de ser 
feito para que tudo possa ser melhor, trabalhando 
incansavelmente para que também seja uma 
marca de nossa equipe.

E, por isso, sou muito agradecido.

Luís Augusto Ferrari Mazzon
Diretor Presidente da Soletrol

Perseverança

EDITORIAL

O diretor técnico da Soletrol, 
José Raphael Bicas Franco, 
ministrou palestra na Eco Energy, 
evento integrado dedicado 
especialmente ao setor das 
tecnologias limpas e renováveis 
para a geração de energia.

Com o tema “Perspectivas do 
mercado de aquecimento solar 

no Brasil”, Raphael abordou diversos aspectos relacionados aos sistemas 
de aquecimento solar – SAS, porém o foco central foi a avalição criteriosa 
do momento atual do setor de aquecimento solar no Brasil em função da 
exigência estabelecida pelo Inmetro, por meio das portarias 301 de 
14/06/2012 e 352 de 06/07/2012, que tornam compulsória a realização de 

testes de produtos e sistemas de gestão. “Esse é um tema que vai permear 
os debates, definindo ações e investimentos no curto e médio prazos”, 
avalia Raphael, ressaltando que o público da palestra era composto por 
profissionais que já atuam com fontes renováveis e estavam em busca de 
informações atualizadas e qualificadas.

A Eco Energy foi realizada entre os dias 16 e 18 de junho, no Centro 
Imigrantes, em São Paulo, e apresentou as últimas novidades e inovações 
em geração, transmissão e comercialização de energias renováveis. “Para a 
Soletrol, que tem como um de seus objetivos disseminar a tecnologia de 
aquecimento solar de água, é um grande prazer ter a oportunidade de 
ampliar o conhecimento de diversos profissionais do setor de energias 
renováveis. Assim contribuímos para o maior engajamento desse público 
com a inclusão do aquecedor solar em seus projetos, trazendo muitos 
benefícios para os consumidores e para o País”, diz Raphael.

SOLETROL NA ECO ENERGY

SOLETROL PRESENTE NA INTERSOLAR SOUTH AMERICA E CB-SOL

Organizado pela ABESCO – 
Associação Brasi leira das 
Empresas de Serviços de 
Conservação de Energia, o 
COBBE – Congresso Brasileiro 
de Ef ic iência Energét ica, 
realizado entre os dias 21 e 22 
de julho, em São Paulo, chegou 
a sua décima primeira edição consolidando o seu objetivo de ser um 
espaço para a sensibilização, debate e negócios sobre tecnologias e 
serviços que contribuam para o uso racional de energia e água.

O aquecedor solar Solarmax PV, um dos mais recentes lançamentos da 
Soletrol, foi apresentado no estande da revendedora Sol Tecnologia 
durante o evento. 

SOLARMAX PV É DESTAQUE NO
COBEE 2014

INTERSOLAR
Pelo segundo ano consecutivo, a Soletrol marcou presença na 
Intersolar South America, o maior evento global do setor de 
energia solar do mundo, entre os dias 26 e 28 de agosto no Pavilhão 
Branco do Expo Center Norte, em São Paulo. A participação faz 
parte do esforço da Soletrol em atuar proativamente para tornar o 
mercado de sistemas de aquecimento solar no Brasil cada vez mais 
consolidado.

Como explica o diretor presidente da empresa, Luís Augusto 
Ferrari Mazzon, ‘‘a construção de um mercado robusto e 
consistente de aquecimento solar de água tem como base a 
disseminação da tecnologia e dos benefícios advindos de sua 
aplicação, bem como oferecer soluções para todas as necessidades 
de água quente, e, notadamente na Intersolar e CB-SOL, mostrar a 
força da marca e qualidade dos produtos fabricados no Brasil para 
profissionais de todo o mundo. Nesse sentido, a Soletrol entendeu 
como de máxima importância estar presente no evento’’.

A Soletrol apresentou na Intersolar o aquecedor solar compacto 
Solarmax PV, que conta com um sistema de circulação por 
bombeamento acionado por um painel fotovoltaico, o que significa 
que não há necessidade de utilização de energia elétrica ligada à 
rede pública. O produto, altamente indicado para regiões frias, é 
dotado da tecnologia Drain Back, que retira toda a água do interior 
dos tubos do coletor, impedindo que ela congele e danifique-os.

O reservatório térmico do Solarmax PV é fabricado em 
termoplástico ou inox, com capacidade para armazenar 200 litros 
de água quente. Os coletores solares, que possuem classificação A 
do INMETRO, são feitos em cobre e alumínio, nas opções 1.6 e 2.0 
m², e têm produção média de energia de até 161,2 kWh/mês.

CB-SOL
Ainda a destacar a participação dos diretores e técnicos da Soletrol 
no 2º CB-SOL, congresso técnico paralelo à Intersolar, que foi 
promovido pela ABRAVA – Associação Brasileira de Refrigeração, 
Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento, através do Dasol – 
Departamento Nacional de Aquecimento Solar. O congresso 
contou com cerca de 150 participantes, nos dias 27 e 28 de agosto, 
e foram abordados e debatidos temas técnicos e de políticas de 
governo, contando inclusive com a presença de várias autoridades 
do governo federal e estadual de São Paulo.
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SOLETROL NA ECO ENERGY

SOLETROL PRESENTE NA INTERSOLAR SOUTH AMERICA E CB-SOL
ALUNOS DA APAE DE SÃO MANUEL
VISITAM A PRAÇA DO SOL

SOLETRÓPOLIS NA RETA FINAL

Formar cidadãos compromissados com a sustentabilidade. 
Esse foi o objetivo da visita de um grupo de alunos da APAE 
de São Manuel (SP) a Praça do Sol. A atividade faz parte das 
ações do Programa de Formação de Cidadãos do Futuro, 
da Universidade do Sol – Fundação Augusto Mazzon, 
entidade criada e mantida pela Soletrol.

Os alunos foram recebidos com lanche e, após assistirem a 
filmes educativos, visitaram a Praça do Sol que conta com 
mais de 40 aquecedores solares de água instalados e 
funcionando em bancadas ou em telhados baixos.

Durante o passeio pelo local, os alunos aprenderam mais 
sobre a tecnologia dos sistemas de aquecimento solar para 
água, inclusive tocando e verificando a temperatura da água 
dos chuveiros, puderam conhecer e ver um fogão solar em 
funcionamento e também um relógio solar.

Além dos cursos regulares para profissionais, com essa 
visita, a Universidade do Sol – Fundação Augusto Mazzon 
contabiliza, neste ano, mais de mil alunos que visitaram as 
suas instalações, vindos de escolas e universidades, públicas 
e particulares, de todo o Brasil.

Para agendar uma visita ou saber mais sobre os cursos 
realizados pela Fundação Augusto Mazzon - Universidade 
do Sol, acesse o site www.universidadedosol.org.br ou 
envie um e-mail para cursos@universidadedosol.org.br ou 
ligue (14) 3481-1799 / 3841-2509.

Ainda no último trimestre deste ano, a Soletrol vai 
inaugurar a Soletrópolis, um espaço de grande valor 
educativo que estará aberto à visitação agendada, 
principalmente de estudantes. A Soletrópolis é uma 
maquete de uma cidade para demonstrar as diversas 
aplicações dos sistemas de aquecimento solar de água e 
também um memorial da empresa.
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MOTIVAÇÃO

PENSAMENTOS

 

Quando você se pegar falando ou pensando que vai 
fazer alguma coisa “só desta vez”, cuidado! Significa que 
você vai comprometer seus próprios valores. Seja lá o 
que for, você já sabe que está errado. Quando tem que 
usar “só desta vez” para justificar suas ações, então essa 
é uma excelente razão para não fazê-las. 

"Só desta vez" rapidamente acaba virando "já fiz uma vez 
e escapei, vou fazer de novo". Você vai acabar 
escorregando mais cedo ou mais tarde, caindo num 
buraco de desespero e culpa.

Não se engane pensando que “só desta vez” vai trazer-
lhe algo de valor. Você já sabe que não vai. Se fosse, você 
faria sempre, sem questionar. Ao se pegar pensando “só 
desta vez”, pare imediatamente e diga bem alto: 
“Continuarei sendo forte”. 

”Só desta vez” é a pequena ponta de um iceberg imenso 
que pode rapidamente desviá-lo, muitas vezes o resto 
da vida, dos seus melhores interesses. Recuse a dar-lhe 
um milímetro de espaço. Seja forte nas coisas pequenas, 
e você terá sucesso nas grandes.

“A ação nem sempre traz felicidade, mas felicidade sem ação não 
existe.” 
Benjamin Disreali

“Se você quer ganhar mais dinheiro, faça mais do que aquilo que 
simplesmente foi pago para fazer.”
Zig Ziglar

“Alguém que desperdiça uma hora do dia ainda não entendeu o 
valor da vida.”
Charles Darwin

FECHAMENTO AUTORIZADO – PODE SER ABERTO PELA ECT

REVENDEDORES E REPRESENTANTES

EM TODO O BRASIL

Só desta vez

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O
LAR DE ELIZINHA

Em 2 de agosto, foi inaugurado o novo prédio do Lar de Elizinha 
– Pastoral Maranata, localizado na região norte da cidade de São 
Paulo, que, no momento, atende 22 crianças em tempo integral, 
em regime de abrigo - são crianças encaminhadas pela justiça, 
pois têm famílias com graves problemas, o que as levam a 
situação de risco social. “No mesmo prédio, ainda não 
totalmente concluído, pretendemos também receber idosos, 
no modelo centro dia”, diz o Padre Antonio Marcos Girardi.

O prédio, com área construída de 1.600 metros quadrados, tem 
instalado um sistema de aquecimento solar constituído por 4 
reservatórios de baixa pressão de 600 litros cada e 25 coletores 
de 2.0 m², com área coletora total de 50 metros quadrados. O 
sistema foi doado pela Soletrol. “Optamos por usar a energia 
solar para aquecer a água que vai atender banheiros e cozinha 
por conhecer as vantagens da tecnologia, que respeita o meio 
ambiente”, diz o Padre Antonio.

“Acredito que todas as empresas devem ter um compromisso 
com a sustentabilidade e a solidariedade. A Soletrol também 
busca contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, 
comenta Luís Augusto Ferrari Mazzon, diretor presidente da 
Soletrol.

LIDERANÇA RECONHECIDA E AUDITADA

Prêmio Pini
10 anos consecutivos

Prêmio Ruy Othake 
13 anos consecutivos

 

Prêmio Revista Revenda
por 10 anos consecutivos

Prêmio Inmetro/Procel 
vários anos consecutivos

Prêmio Top of Mind 
Datafolha / Casa & Mercado 

7 anos consecutivos

Prêmio Top of Mind
A preferida dos Arquitetos

Fundação mantida 
pela Soletrol

Prêmio Green Building

1º lugar


