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Palestra dia 28/02/2017, as 11 horas no Minas II 
Engenheiro Ivo Henrique de Pádua 
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Capacidade Instalada 



Geração de Energia Fotovoltaica 

https://www.uol/economia/especiais/energia-solar-e-eolica-.htm#energia-que-vem-do-ceu 

Brasil, conforme MME (2017), possuía, ao 
final de 2016, 81 MW de energia solar 
fotovoltaica instalados, sendo 24 MWp de 
geração centralizada e 57 MWp de 
geração distribuída.  





BEM 2017 



Fluxo de Energia Elétrica 



SIN – Sistema Nacional Interligado 



Reprodução/Atlas Brasileiro de Energia Solar 

http://ftp.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/Atlas_Brasileiro_Energia_Solar_2a_Edicao.p
df 



Sistemas Residenciais 1,38 KWp 



Configuração 



Active power settings 
Active power settings: 100% ; 1.65kW 



Sistema Residenciais 3,8 kWp 
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www.sollarko.com 

O que é Sollarko? 

Uma empresa de sucesso focada em fornecer 
para o nosso cliente uma parceria com  o sol 

para levar a energia no seu lar. 
 



www.sollarko.com 

Histórico: 

 

 É uma empresa focada em fornecer soluções de energia solar.  

 Em janeiro de 2017 os engenheiros Alexandre Rodrigues, Ivo 

Pádua e Rafael Romanach fundaram a Sollarko na cidade de 

Belo Horizonte. 

 

 

 



www.sollarko.com 

Encontros, palestras e cursos: 

 

 

•BlueSol  - Ribeirão Preto 
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REN 687/2015: 

 

 



www.sollarko.com 

Sollarko: 

 A Sollarko possui a natureza de uma empresa organica, com 

foco na assessoria e execução de projetos no setor elétrico 

fotovoltaico. 



www.sollarko.com 

Objetivos: 

 

 Vender soluções e implantação dos sistemas 
solares fotovoltaicos. 

 Capacitar e treinar profissionais para atuarem 
com foco em sistemas de energia solar. 
 



www.sollarko.com 

Como isso acontece?  

 Buscando cliente para implantação de projetos 
de implantação de energia solar. 

 

 Capacitando profissionalmente através de cursos 
e palestras. 
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CEO: 

 

 
 Garantir a distribuição de tarefas de maneira  

    racional. 

  Responsável legalmente pela empresa. 

  Garantir o bom funcionamento de todas as áreas. 

  Mediador entre todas as áreas. 

  Representar a Empresa perante outras empresas,  

Universidade e  Associações. 

 



www.sollarko.com 

Administrativo: 

 Manter o contrato social atualizado 

 Recursos Humanos 

 Realizar processo de seleção 

 Promover treinamento para os membros 

 Motivação 

 Controle de participação 

 Contratos 

 Intermediar conflitos internos 

 

 

 



www.sollarko.com 

Financeiro: 
 

 

Acompanhamento do Extrato bancário  

Folha de Pagamentos 

Acompanhamento contábil com prestação de 

contas 

Pagamento de Impostos 

Emissão de notas fiscais 

Acompanhamento Jurídico 
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Marketing: 

Responsável pelo papel estratégico dentro da 

empresa, buscando novos mercados, novos 

serviços e novas oportunidades de negócio 

Desenvolver e atualizar o banco de dados de 

cliente e mercado potencial 

Logomarca da empresa 

Divulgação externa e interna 

Home Page 

Cartões 
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 Projetos: 

 

 
 Coordenar Projetos; 

 Conhecer a estrutura física e pessoal; 

 Conhecer mercado Potencial; 

 Colocar em pratica o conhecimento teórico; 

 Responsável legal por projetos realizados 

 na Empresa; 

  Elaboração da proposta técnica e comercial; 
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Projetos em cotação: 

 Projeto CREA-MG 

 Projeto do Academia SportFitness 

 Projeto Arcanjo Hotel Ouro Preto 

 Projeto KSA - Pablo 

 Projeto IHM   
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Perfil de um membro: 

 Compromisso 

 Garra 

 Atitude 

 Seriedade 

 Maturidade 

 Vontade  
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Contribuição para o aluno: 

 Visão geral do funcionamento de uma empresa 

 Contato com o mercado de trabalho 

 Conhecimento Administrativos 

 Gerenciamento de projetos 

 Trabalho em equipe 
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Saiba mais sobre nós...  

Visite nosso site : 
 

 

www.sollarko.com 


