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QUEM SOMOS
A VALOR ENERGY possui sede no município de CURITIBA/PR e filial em FLORIANÓPOLIS/SC. É
uma empresa do GRUPO VALOR TRIBUTÁRIO, especializada em desenvolver, viabilizar e implantar
soluções em energia solar fotovoltaica, proporcionando maior valor agregado aos seus clientes em
todo o Brasil.
Atuamos de forma sustentável, implantando Usinas Solares Fotovoltaicas, gerando energia limpa e
renovável. Ao mesmo tempo, auxiliando na redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. Tudo
isso de forma certificada, proporcionando economia de recursos financeiros para os clientes.
Aliado ao planejamento tributário sobre o investimento na aquisição da uma Usina Solar Fotovoltaica,
proporciona-se retorno imediato através da recuperação de parte dos tributos relacionados ao projeto,
entre outros benefícios.
• Nossa estrutura organizacional:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/FISCAL

Comitê de Inteligência
Competitiva e
Sustentabilidade

Comitê de Auditoria
Interna/Compliance

AUDITORIA EXTERNA

CITeB
Incubadora Gerenciamento
P&D

P&D
Administrativo
Financeiro
T.I.

Financeiro

Contábil

Comercial/
Marketing

Planejamento
Execução
Jurídico
Partner e
Associados

Projeto Técnico/Fiscal
Projeto Próprio

Projeto Terceirizado

Compras

Marketing

Vendas e
Pós Vendas

Obras
Mão de Obra
Própria

Mão de Obra
Terceirizada
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DEIXE O SOL
TRABALHAR PARA VOCÊ.
E TENHA A MAIOR
FONTE DE ENERGIA
LIMPA E SUSTENTÁVEL.
MISSÃO
Atuar de forma diversificada em soluções de energia solar fotovoltaica, com eficiência,
qualidade e de forma sustentável, contribuído para o bem estar e desenvolvimento da
sociedade.

VISÃO
Uma empresa de energia fotovoltaica, reconhecida pela implantação de projetos autônomos
de geração, Inovação e Sustentabilidade.

VALORES
• Transparência: Atuar e informar de forma clara e verdadeira.
• Sustentabilidade: Compromisso com desenvolvimento das regiões onde estamos
atuando, visando à melhoria da qualidade de vida das gerações atuais e futuras.
• Inovação: Buscar novas soluções, visando a eficiência
• Valorização das Pessoas: Oportunidade e crescimento profissional.
• Ética: Agir de acordo com valores que norteiam uma conduta íntegra, transparente e
honesta.
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O QUE É ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA?
A energia solar fotovoltaica é a captação da energia luminosa proveniente do sol, convertida em energia
elétrica por meio do efeito fotovoltaico e aplicada na rede elétrica, gerando assim compensação de
energia ou créditos de energia na distribuidora local.

REGULAMENTAÇÃO
O sistema fotovoltaico passou a ser regulamentado pela
resolução nº 482/2012 publicada pela ANEEL – AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA que estabeleceu
as condições gerais para que os consumidores também
possam gerar sua própria energia elétrica através do
sistema de compensação de créditos de energia elétrica.

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
O Sistema de compensação de crédito de energia elétrica, consiste na remuneração, por meio de
créditos, pela diferença entre a energia consumida e gerada pela unidade consumidora. A energia
elétrica gerada e não consumida pelo cliente é injetada na rede da empresa concessionária de energia
elétrica local, gerando assim crédito de energia elétrica (KWh) para o consumidor utilizar em um prazo de
60 meses.
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NOSSOS DIFERENCIAIS
A VALOR ENERGY desenvolve uma solução em geração de energia solar fotovoltaica de acordo com
as necessidades e demanda do consumo de energia elétrica do cliente, sempre visando e orientado
com os conceitos de sustentabilidade.
Nossa equipe técnica multidisciplinar adota conceitos e cuidados desde o desenvolvimento do
projeto até a implantação do sistema, alinhados aos requisitos para a obtenção da certificação do
SELO SOLAR para o Sistema de Usina Solar Fotovoltaico do cliente.
Todos estes cuidados para a obtenção do certificado do SELO SOLAR, se justificam pelos benefícios
que nossos clientes podem alcançar e demonstrar para a sociedade e para a sua cadeia de negócios,
como a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera e a geração de energia limpa e certificada
pode ser benéfico, entre outros, como por exemplo:
• Aumento do fluxo de caixa, ou seja, o cliente estará gerando sua própria energia elétrica,
pagando apenas as taxas cobradas pela concessionária na fatura e sobre consumos
maiores que a geração contratada.
• Viabilizar investimentos com taxas de juros subsidiadas pelo governo, através de linhas
de crédito especial dos agentes financeiros, bancos e cooperativas de créditos, para a
aquisição de Sistema de Usina Solar Fotovoltaica em até 120 meses para o pagamento. O
financiamento com carência de 6 meses para começar a pagar. Assim, quando o cliente
começar a pagar a primeira parcela, ele já estará gerando a economia da conta de energia
elétrica pelo funcionamento do Sistema de Usina Solar Fotovoltaica.
• Integradora dos Produtos da Marca INTELBRAS, com garantia expressa com até 10
anos de garantia por defeito de fabricação 25 anos de garantia de performance.
• Pós venda da VALOR ENERGY realizara monitoramento remoto por 12 meses contados
a partir da instalação do Sistema da Usina Fotovoltaica, com emissão de relatório digital
mensal com a produção/consumo de energia do período, além de orientar ao cliente de
como desenvolver o seu próprio monitoramento.
• Temos o diferencial por sermos uma empresa do GRUPO do VALOR TRIBUTÁRIO, ou
seja, realizamos a recuperação de créditos tributários sobre o Sistema de Usina Solar
Fotovoltaica de acordo com o regime tributário e classificação fiscal do cliente.

PIS e COFINS

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Recuperação de até 9,25%

Recuperação de 34%

Sem P&D

Com P&D*

Percentual sobre o valor de aquisição do Sistema de Usina Solar Fotovoltaico do cliente.
*O P&D – Projeto e Desenvolvimento desenvolvido através de parceria com o CITeB – Centro de
Inovação e Tecnologia de Biguaçu, com o auxílio do nosso setor de CICS – Comitê de Inteligência
Competitiva e Sustentabilidade para desenvolver Projetos para os nossos clientes na busca por inovação
associada ao consumo de energia limpa e renovável em sua cadeia de negócios ou produção.
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APLIQUE SEUS RECURSOS
DE FORMA INTELIGENTE,
SUSTENTÁVEL E
ECONÔMICA.
Investir em um sistema fotovoltaico tornou-se um excelente
negócio para empresas e residências.

MERCADO EM PLENA ASCENSÃO
A energia solar fotovoltaica já é a segunda fonte renovável mais barata do país e a sétima
maior fonte energética nacional, ultrapassando as usinas nucleares, segundo mapeamento
da Absolar. Além disso, 800 mil residências no país devem estar produzindo sua própria
energia elétrica até 2024, de acordo com projeção da Aneel.

INDEPENDÊNCIA ENERGÉTICA
Ao gerar sua própria energia, de forma independente das distribuidoras, o consumidor
fica imune às variações de preço inerentes ao mercado.

RETORNO IMEDIATO
Com o sistema fotovoltaico é possível reduzir a conta de luz em até 95%, já no primeiro
mês de funcionamento da solução.

VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
Imóveis que utilizam sistemas de geração de energia solar são mais sustentáveis e têm
valor de mercado até 30% maior do que os que não utilizam o sistema.
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SEDE - VALOR TRIBUTÁRIO
Av. Anita Garibaldi, 850
Cabral - 80540-400
Curitiba/PR

SEDE - VALOR ENERGY
BLACK OFFICE CLASS
Av. Santa Catarina, 1197 - Salas 304 e 703
Balneário - 88075-500
Florianópolis/SC
(48) 3029.3049

www.valorenergy.com.br

