O QUE É
PRECISO
PARA TER
ENERGIA
SOLAR?

QUALQUER UM
PODE TER ENERGIA
SOLAR EM CASA?

ESSE É O AURÉLIO
Aurélio é um cara super ligado em sustentabilidade e

► A Vatio oferece soluções para
geração de energia por meio de
placas solares. Além de ser uma

produtos de viés ecológico. Antropólogo e morador do

opção sustentável, é um ótimo

Jardim Botânico, também é muito consciente quando

meio para economizar e não é

o assunto é desperdício de recursos naturais.

ENERGIA X SUSTENTABILIDADE
Aurélio sabe muito bem que a forma como a energia é
gerada e distribuída hoje não é benéfica para o meio
ambiente. Além do mais, o preço da conta de luz está
cada dia mais alto. Foi daí que surgiu a ideia de testar
um jeito de gerar energia para sua casa. O problema é

necessário nenhum conhecimento
técnico para usar.
► A captação de luz solar para
gerar energia requer mais que
sistemas eficientes. A Vatio, com
seus planos inovadores e
atendimento diferenciado,
apresenta um novo meio de
adquirir energia solar de uma
maneira descomplicada.

que ele não queria gastar muito dinheiro — ainda mais
em tecnologias que muita gente não conhece tão bem.
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A VATIO
A Vatio quer viabilizar a energia solar para todo
mundo. E é mais simples do que você imagina! Com a
Vatio é possível adquirir os equipamentos de uma
forma facilitada, onde você pode até pagar uma parte
com a energia que você produz. Aurélio nunca
imaginou que seria tão fácil manter sua casa
funcionando de forma sustentável.

EXPERIMENTE
Depois da contratação da Vatio, utilizando de parte da
economia obtida com a geração de energia solar,
Aurélio pode ficar tranquilo quanto à manutenção e o
bom funcionamento do sistema.

► Dentre diversos planos,
adaptáveis a qualquer projeto
residencial, é possível investir com
tranquilidade na captação solar.
A Vatio possui opções de
investimentos flexíveis: valor
de entrada variável, adaptação no tempo de pagamento,
entre outras facilidades.

► A Vatio é responsável por toda
a execução do projeto, desde a
sua instalação até após a sua
ativação. Assim, é possível ter a
tecnologia solar sem custos
astronômicos e com o
acompanhamento de quem
entende do assunto.

CLIMA
Estamos de olho para ver se as variações do seu sistema são causadas pelo clima ou se
há algo errado que temos que corrigir. E corrigimos!

BENEFÍCIOS
Além de contribuir para o meio ambiente reduzindo as
emissões de CO2 para a atmosfera, o usuário também

► A geração de energia por meio
da radiação solar é vantajosa para
todos, tanto do ponto de vista
socioambiental como econômico.

já pode receber um ótimo retorno financeiro.
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COMO É POSSÍVEL
ACOMPANHAR
O DESEMPENHO
DO SISTEMA?

TECNOLOGIA AVANÇADA

► Através do monitoramento
remoto e relatórios, a Vatio está

Agora Aurélio está orgulhoso em gerar sua própria

atenta para qualquer variação ou

energia! Já é possível saber o quanto está sendo

mau funcionamento.

economizado e isso é muito empolgante!
A Vatio está sempre alerta para qualquer falha no sistema ou quando a geração
de energia está abaixo do esperado.

MANUTENÇÃO RÁPIDA

► Na ocorrência de qualquer
problema, a Vatio é imediata para

Caso algum problema seja constatado, uma equipe

corrigir possíveis erros e trocar

especializada vai ao local avaliar o sistema e iniciar a

componentes defeituosos.

manutenção, incluindo trocas de componentes.

O SISTEMA

► A relação custo-benefício para
ter um sistema residencial da Vatio

A configuração escolhida pelo Aurélio para o sistema

é um dos mais vantajosos do

de geração solar na sua residência apresenta as

mercado.

seguintes estatísticas:

GERAÇÃO
MENSAL
MÉDIA

ECONOMIA
MENSAL

965

R$

945,70

kWh

TAMANHO
DO SISTEMA

37 placas solares

Essa geração compensa por ano

13.000 kg
de CO2 por ano

Poluição
produzida
por

2,7

carros

ou

33.900
km

percorridos
por um carro

Impacto
anual de
ou

300

árvores
plantadas
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SUPORTE
Qualque dúvida sobre gastos e economias na conta de
luz são explicadas em detalhes. Por isso Aurélio está
tranquilo: ele tem todas as informações sobre o seu
sistema no material de apoio. A Vatio também está

► Além do suporte por diversos
canais de atendimento, a Vatio
também fornece um material de
apoio ao usuário. Lá é possível
saber os detalhes da nova conta
de luz e o impacto provocado.

disponível para contato a qualquer momento.

RAPIDEZ
É possível até o envio de imagens pelo WhatsApp da Vatio para ajudar a identificar
problemas no sistema. Assim nosso time começa a resolvê-los mesmo à distância.

PROBLEMAS COM A DISTRIBUIDORA?
Problemas assim são muito comuns, como você bem
pode imaginar. Por isso a Vatio resolve diretamente
com a distribuidora de energia qualquer problema
relacionado à conta de luz. Aurélio não precisa se

► Todas as reivindicações da
conta de luz junto à distribuidora
são tomadas à frente pela Vatio:
com o nosso        no assunto,
cobranças inadequadas, por
exemplo, serão corrigidas.

preocupar com problemas de cobranças indevidas.

DISTRIBUIDORA

Valores incorretos
de cobrança

Atrasos
nos prazos

Fornecimento
divergente

Acionamento
da ANEEL

INTERMEDIAÇÃO
DA VATIO

Energia não
compensada
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COMPENSA TER
ENERGIA SOLAR EM
UMA RESIDÊNCIA?

CUSTO-BENEFÍCIO

► A energia solar ainda é uma
novidade, mas aos poucos está se

Gerar a própria energia pode trazer um retorno

tornando cada vez mais

excelente, ainda mais contando com o modelo de

conhecida. A economia e uma
fonte sustentável de energia são

negócio inovador da Vatio e seu atendimento

os principais motivos para aderir

personalizado.

ao sistema.

ADOÇÃO DA ENERGIA
SOLAR DISTRIBUÍDA NO BRASIL
208,0
200,0

177,4

(MW)

150,0
100,0
60,3
50,0

20
18

20
17

20
16

13,7

20
15

4,2

20
14

20
13

0,0

1,8

Fonte: Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica

ENERGIA SOLAR É O FUTURO
O desejo da Vatio é democratizar o acesso à
tecnologia de geração solar. Por isso, oferece soluções
práticas — através de planos acessíveis e flexíveis —
além de um suporte rápido e eficiente.

► A Vatio sabe o que é preciso
para oferecer um serviço de
qualidade quando o assunto é
energia solar. É indispensável o
apoio dos profissionais envolvidos
para quem deseja entrar para o
mundo da energia renovável, uma
vez que se trata de uma
tecnologia ainda não muito
difundida.
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QUEM JÁ TEM
A VATIO EM CASA?

Casa do

Aurélio

Casa do

Ricardo
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Casa do

Cesar

Casa do

Osvaldo
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Casa do

Abrão

Casa do

João
Mariano

Casa da

Jolie
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visite vatio.com.br

Se interessou?
CALCULE SUA GERAÇÃO
e veja como podemos
te ajudar
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