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A 23º edição do Prêmio Pini se tornou um grande encontro dos agentes da 
construção civil. O evento de reconhecimento às empresas foi realizado no dia 8 
de dezembro, no auditório nobre da FIESP – Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo, e foi marcado por uma grande reformulação na premiação. Além de 
identificar os fornecedores mais inovadores, a Pini – organizadora do evento – 
elegeu obras de destaque concluídas no ano de inscrição, selecionadas por um 
comitê de especialistas.

Novamente, a Soletrol foi indicada e recebeu o prêmio Maiores Vencedores. 
“Nosso compromisso é levar soluções completas em sistemas de aquecimento 
solar para os usuários finais. Para tanto, contamos com o apoio dos instaladores, 
revendas, profissionais especificadores, enfim, todos os envolvidos. E receber esse 
reconhecimento é a constatação de que estamos trilhando um caminho 
sustentável para ofertar soluções adequadas”, avalia Luís Augusto Ferrari Mazzon, 
presidente da Soletrol.

Ele destaca ainda a credibilidade da premiação no mercado da construção civil 
como ponto de relevância. “São mais de duas décadas reconhecendo a 
contribuição das empresas para o desenvolvimento do mercado e do país”, 
ressalta.

A premiação agora conta com cinco categorias (Melhores Obras, Case Especial, 
Lançamentos de Destaque, Iniciativa Setorial de Destaque e Maiores Vencedores). 
Vale lembrar que esta é a décima quarta vez que a Soletrol é reconhecida pelo 
Prêmio Pini, tornando-se uma das maiores vencedoras da iniciativa. 

SOLETROL CONQUISTA
MAIORES VENCEDORES
DO PRÊMIO PINI

Prêmio Pini se notabiliza pela credibilidade e relevância
no mercado da construção civil nacional.
Evento de reconhecimento às empresas foi marcado
pela grande reformulação da premiação.

Foto: PINI
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No dia 26 de fevereiro, o Club Homs, em 
São Pau lo ,  recebeu mais  de 500 
convidados para uma importante homenagem: 
o reconhecimento aos melhores fornecedores da indústria 
hoteleira em 2017. E com muita satisfação, a Soletrol foi chancelada 
pelos profissionais como fornecedor destaque na Categoria Fabricante de 
Aquecedores Solares, Gás e Elétrico.

“É um orgulho imenso por vários motivos. O principal deles é que se trata de uma 
enquete com voto direto dos profissionais usuários. Entendo, portanto, que a Soletrol 
tem ofertado soluções em aquecimento solar para água de alta qualidade para o setor 
hoteleiro, que, é importante citar, é um dos segmentos econômicos que mais podem 
potencializar seus resultados econômicos e ambientais com o uso dos sistemas 
solares para água”, observa Edson Langoni, Gerente de Pós-venda da Soletrol e 
presente ao evento.

O evento é organizado desde 2011 pela Revista Hotéis com o objetivo de valorizar os 
fornecedores do setor. A escolha se dá por uma enquete realizada pela internet, na 
qual os profissionais escolhem de forma espontânea os melhores fornecedores de 
produtos para hotelaria por razões técnicas e comerciais. Só podem votar os 
profissionais que ocupam cargos de decisão e compras nos hotéis, e a votação foi 
realizada entre novembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018. 

A edição de 2017 registrou um novo recorde de votos. Foram 4.029 votos de várias 
partes do Brasil, número 5% superior ao de 2016. “É uma amostragem muito 
expressiva. Parabéns a todos da Soletrol, comprometidos em entregar os melhores 
produtos e serviços ao mercado”, diz Paulo Sérgio Ferrari Mazzon, diretor comercial 
da Soletrol. 

SOLETROL RECONHECIDA
PELA INDÚSTRIA
HOTELEIRA

Empresa conquistou o Troféu 
Fornecedor Destaque da Hotelaria na 
Categoria Fabricante de Aquecedores 
Solares, Gás e Elétrico.
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Nessas suas mais de três décadas e 
meia de existência, a Soletrol se 
notabilizou por ser, além de empresa 
líder na fabricação de Sistemas de 
Aquecimento Solar – SAS, uma 
empresa muito focada em ampliar o 
uso da energia solar térmica. E, para 
tanto, a Soletrol investe em P&D 
para oferecer soluções para todas as 
necessidades de água quente; em 
desenvolvimento dos profissionais 
q u e  a t u a m  n o  s e t o r  e  n a 
disseminação do conhecimento para 
a sociedade.

Em 2018, um marco importante na 
disseminação do conhecimento será 
a participação da empresa na 
Intersolar, a principal plataforma de 
promoção de tecnologias solares, 
que será organizada no mês de 
agosto em São Paulo. O evento deve 
ser visitado por mais de 12 mil 
profissionais e será um momento 
para a  Soletro l  apresentar  a 
vanguarda tecnológica em SAS.

Para facilitar o reconhecimento do 
usuário final, a Soletrol renovou a 
identificação do Aquecedor Solar 
Soletrol Digital. Agora, o produto 
contará  com um ades ivo  que 
especifica o modelo, acrescentando à 
logomarca Soletrol a imagem do CDT 
Easy. “A modificação, na verdade, 
atende uma demanda do mercado. Os 
usuários estão cada vez mais buscando 
soluções digitais, e se tornou relevante 
aperfeiçoar a identificação”, diz Paulo 
Sérgio Ferrari Mazzon, diretor 
comercial da Soletrol.

O Aquecedor Solar Soletrol Digital é o 
único do mercado comercializado 
com um Controlador Digital de 
Temperatura, o CDT Easy, integrado 
originalmente de fábrica. O produto 
foi lançado no início de 2017. O 
modelo proporciona comodidade e 
confiabilidade ao sistema, além de 
gerar maior economia de energia, 
visto que o CDT Easy é um controle 
inteligente que faz o aquecedor solar 
funcionar automaticamente, sem a 
necessidade de o usuário ficar ligando 
e  d e s l i g a n d o  o s  d i s j u n t o r e s 
manualmente.

A ENERGIA SOLAR
TÉRMICA EM FOCO

AQUECEDOR SOLAR
SOLETROL DIGITAL:
NOVA ETIQUETA
FACILITA IDENTIFICAÇÃO
PARA O CONSUMIDOR
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A expectativa de uma retomada mais 
efetiva da econômica nacional tem gerado 
alguns movimentos que devem ser 
avaliados, para que os profissionais estejam 
prontos para um cenário de economia mais 
robusta. Um deles é a construção civil, que 
vem crescendo de forma tímida, mas com 
boas perspectivas depois de quase três 
anos de quedas sucessivas.

Nesse contexto, a instalação de SAS – Sistemas de Aquecimento Solar para água 
se destaca. Mesmo com o mercado estagnado, os SAS tendem a ter números 
positivos, principalmente por ser uma tecnologia que tem impacto econômico e 
ambiental. Esse é um mercado relevante e que deve ser observado com atenção 
por profissionais de instalação e manutenção.

Para qualificar cada vez mais profissionais, e que estes sejam especialistas em 
SAS, a Universidade do Sol oferece opções de capacitação. São três 
modalidades, sendo duas online e outra presencial. Na modalidade online há a 
opção de acompanhar 24 vídeos do curso Aquecimento Solar de Água – 
Técnicas, Práticas e Aplicações, patrocinado pela Soletrol; e a opção do mesmo 
curso completo, com a realização de provas e fornecimento de certificado. Já o 
curso presencial é ministrado na sede da Universidade, em São Manuel, interior 
de São Paulo.

Para saber mais, acesse: www.universidadedosol.org.br 

PROFISSIONALIZE-SE NA
UNIVERSIDADE DO SOL!

CURSO
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Quando crianças, descobrimos já cedo o 
querer das coisas. Quem não se lembra de 
ter passado por aquelas situações em insistir 
com seus pais em querer algo e, de na maior 
parte das vezes, não conseguir ... ao menos 
de forma imediata?

Ao longo da vida vamos sendo moldados 
com esse querer das coisas e vamos 
percebendo e entendendo que existem 
limites naturais para que se possa conquistar 
aquilo que se deseja. Um deles, claro, está 
associado à dedicação necessária para que se 
conquiste o algo que se quer. Precisa ser 
merecedor.

O tempo passa e esse querer das coisas 
poderá se ampliar, muitas vezes para grandes 
projetos e realizações que irão também 
demandar uma atenção  e dedicação muito 
maiores, podendo chegar ao ponto de nos 
“escravizarem” por aquilo que se deseja.

Neste ponto vale uma reflexão sobre aquilo 
que se almeja. O quanto isto é de fato 
necessário e o quanto irá trazer de utilidade e 
benefícios para você e, principalmente, para 
muito mais pessoas?

Penso que podemos querer qualquer coisa, 
mas acredito que devemos colocar toda 
nossa energia para nos dedicarmos cada vez 
mais a projetos e objetivos que possam ser 
portadores de um resultado que beneficie a 
muita gente e que efetivamente estejam 
alinhados a contribuir com a construção de 
um mundo que seja bem melhor para todos, 
a cada dia, pois somente assim a força de 
nosso querer terá valido a pena no 
transcorrer da existência de cada um de nós.

Por isso, apesar de quaisquer circunstâncias 
que possam se apresentar desagradáveis, 
sempre valerá a pena a dedicação ampliada 
para superá-las. Isto somente reforçará o 
querer e tornará a conquista mais brilhante. 
E aí, é agradecer e seguir em frente, sempre!

A Universidade do Sol – Fundação 
Augusto Mazzon vem, ao longo dos 
anos ,  recebendo es tudantes 
interessados em conhecer mais 
sobre a tecnologia dos Sistemas de 
Aquecimento Solar – SAS. Mais de 
15 mil já estiveram nas instalações e, 
por ter uma estrutura completa para 
receber os alunos, diversos colégios 
já incorporaram a visita a seus 
calendários extracurriculares. 

A programação inclui a palestra 
“Sistemas de Aquecimento Solar e 
Energias Alternativas”, no auditório 
da Universidade do Sol; visita à Praça 
do Sol, onde os alunos podem 
verificar sistemas instalados, com 
acompanhamento técnico de 
profissionais especializados; e 
conhecer a Soletrópolis, maquete 
de uma cidade totalmente movida à 
energia solar.

Os grupos interessados devem fazer 
r e s e r v a  p o r  m e i o  d o 
site:http://www.universidadedosol.
org.br/solicitacao-de-visita-a-praca-
do-sol/

A FORÇA DO QUERER

PROGRAME VISITA À
UNIVERSIDADE DO SOL!

EDITORIAL

Luís Augusto Ferrari Mazzon
Diretor Presidente da Soletrol
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A vida é preciosa demais para disperdiçá-la 
preocupando-se com que as outras pessoas 
pensam. A melhor forma de causar uma boa 
impressão é sendo genuinamente você. 
Pretenções são sempre limitadas. A verdadeira é 
muito mais natural e tem o benefício adicional de 
impressionar muito mais. 

A vida é preciosa demais para ficar parado, olhando 
de fora ela passar. Pule para dentro e se envolva. 
Sim, muitas vezes será desconfortável. Sim, muitas 
vezes será estressante.

Certamente existirão dificuldades para superar. 
Essa é justamente a parte mais bonita! 

A vida é preciosa demais para não fazer a diferença. 
Você tem alguma coisa especial e positiva para 
oferecer. Quando você utiliza seus talentos, eles 
crescerão e ficarão ainda mais valiosos. Olhe para 
qualquer pessoa que você considere um sucesso, e 
verá facilmente como isso ocorre. 

Sempre que você tiver que enfrentar a decisão 
para qual lado ir, sobre como investir seu tempo, 
sobre como estabelecer suas prioridades, pare por 
um momento e lembre-se: A vida é realmente 
preciosa, e você tem sorte de estar vivendo. 
Depois avance com confiança na direção em que 
esse pensamento levá-lo.

VIDA PRECIOSA

MOTIVAÇÃO

PENSAMENTOS

“Eu nunca deixei que a escola 
interferisse na minha educação.”

“Eu trabalho duro para que pareça 
fácil. Esse é meu segredo.”

“Você não consegue fazer uma 
pessoa subir uma escada a não ser 
que ela queira subir.”

Mark Twain

Nádia Comanecci

Andrew Carnegie

LIDERANÇA RECONHECIDA
POR PRÊMIOS AUDITADOS

Top of Mind
Datafolha

Casa & Mercado 
por 11 anos

Top of Mind
A preferida dos

Arquitetos

Prêmio
Green Building

3 anos
consecutivos

13 anos
consecutivos

 

Prêmio
Ruy Ohtake 

Prêmio Pini
por 13 anos

Prêmio Inmetro/Procel 
vários anos consecutivos

Revista
Revenda

por 10 anos

Prêmio
Top Engenharias

2 anos
consecutivos

 

Prêmio
Revista Hotéis
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