


SICES 
40 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA! 

LÍDER DE SOLUÇÕES PARA A GERAÇÃO 
DE ENERGIA DISTRIBUÍDA NO BRASIL. 







ENERGIA 
para seus clientes. 
 
 
 

FORÇA 
para seus negócios 



A SICES SOLAR foi a primeira 
empresa no Brasil a organizar em 
escala industrial o fornecimento de 
equipamentos para geração de 
energia solar fotovoltaica, oferecendo 
as melhores soluções para maior 
competitividade e crescimento 
de seus clientes. 



PRESENÇA NACIONAL  

SICES BRASIL 

Presença 
Nacional 

A SICES Solar é o maior 

provedor de soluções no 

segmento de energia solar 

fotovoltaica do país, com mais 

de 70 MW fornecidos até 1º 

trimestre 2017. Sua presença e 

parcerias com empresas em 

todo território nacional 

continuam em plena expansão 

devido a um forte planejamento 

estratégico. 

 
Leve esta 
experiência 
para o mercado. 



MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
SICES SOLAR: 

LANÇAMENTOS 
NO MERCADO 

Sua empresa 
sempre à frente 
com novas 
tecnologias. 

Melhores marcas 
consolidadas no mercado. 

Novas marcas e 
excelência internacional. 

Pré-lançamentos 
de novos produtos. 



MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
SICES SOLAR: 

SEGURANÇA 
PARA SISTEMAS 
GERADORES 
FOTOVOLTAICOS 

Soluções que 
evitam riscos 
para empresa 
e cliente final. 

Seguro de Risco de 
engenharia e 
montagem. 

Seguro SOLAR 
ALL RISK. 



GERENCIAMENTO 
LOGÍSTICO 
E SUPORTE 
TÉCNICO 

Redução da 
estrutura 
organizacional 
interna dos 
Integradores. 

Redução de tempo e custos 
na entrega dos equipamentos 
aos clientes. 

Suporte técnico e serviço de 
garantias agilizado e nacional. 

Atendimento em campo e 
sob solicitação de projeto 
personalizado. 

MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
SICES SOLAR: 



MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
SICES SOLAR: 

SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS 

Empresas com 
total suporte e 
incentivo da 
SICES. 

Para projetos acima de 1 
MWp: operacional, tributária, 
importação, logística, projeto 
preliminar e parcerias 
TurnKey. 



GERENCIAMENTO 
FINANCEIRO 

Evita acúmulo 
de funções e 
perdas 
financeiras. 

Maior rentabilidade nas 
operações, ao eliminar 
pagamento de impostos não 
recuperáveis e acumuláveis. 

Determinação de custos 
em moeda nacional e sem 
risco cambial. 

Isenção de ICMS e IPI nos kits. 

MAIORES VANTAGENS e BENEFÍCIOS  
SICES SOLAR: 



LEVANDO O 
FUTURO 
ATÉ VOCÊ. 

MISSÃO 

Proporcionar o 
desenvolvimento técnico 
e comercial de seus 
parceiros e clientes. 

Prover soluções 
completas e de qualidade, 
através de tecnologias 
premium e equipamentos 
de ponta. 

Oferecer serviços 
exclusivos, inteligentes 
e inovadores. 



A partir de agora, a 
SICES SOLAR atuará 
mais próximo de cada 
empresa integradora 
do Brasil. 

Isso através de uma 
estrutura de atendimento 
mais próxima de você, 
personalizada e dividida por 
regiões. 

Ser o provedor de soluções de 
todos os seus parceiros e clientes 
consolidando-os no mercado de 
forma segura e sustentável. 



PRÓXIMOS 
PASSOS: 

Elaboração e execução de projetos com o 
objetivo de reduzir custo de mão de obra 
de engenharia. 

Plataforma própria de inteligência e 
monitoramento centralizada. 

Laboratório próprio de análise e reparação 
técnica para os casos de garantia e pós-venda.  

Estrutura de fixação com fabricação própria e 
qualidade Premium.  

Rota Solar – Ação que levará conhecimento e 
informações a todas as regiões do Brasil.  

E vem mais por aí ... 



Algumas marcas de nossos 
produtos: 



TÁTICAS 
+ DE 27 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA! 

NOSSO NEGÓCIO É SERVIR 
COM EXCELÊNCIA! 



EXPERTISE 
TÁTICAS 

Desenvolvimento da Solução 
Customizada 

Aplicação de Treinamentos 

Capacitação Corporativa 

FORMATOS 

Presencial 

E-learning 



METODOLOGIA 
que orienta o adulto a 
aprender com ferramentas 
que exploram... 

RAZÃO 
Promover análise e reflexão. 

EMOÇÃO 
Vivências integradoras 
e experiência lúdica. 

AÇÃO 
Agir nas decisões e soluções. 



DIFERENCIAL 
TÁTICAS 

Conta com uma equipe 
multidisciplinar com 
profissionais altamente 
qualificados e expertise 
em formação e 
desenvolvimento de 
profissionais. 
 
Soluções sob medida 
que potencializam seus 
resultados. 



ALGUNS CLIENTES TÁTICAS 







LABORATÓRIO 
INTERNO 



LABORATÓRIO 
EXTERNO 



SALAS DE 
AULA 



MATERIAL 
DIDÁTICO 



TURMAS 



TURMAS 



TURMAS 



CURSOS 
DO CT SICES TÁTICAS 

Técnicas de Vendas Consultivas de Sistemas 
de Energia Solar FV. 

Dimensionamento, Projeto e Gestão de 
Sistemas de Energia Solar FV. 

Instalação e Manutenção de Sistemas de 
Energia Solar FV. 

Compacto de Empreendedorismo em 
Sistemas de Energia Solar FV. 

Empreendedorismo em Sistemas de Energia 
Solar FV – Avançado. 



FALE CONOSCO 
RUA LEOPOLDINA, 607 

BELO HORIZONTE/MG – (31) 3115-3500 

contato@ctsicestaticas.com.br 


