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VEJA TAMBÉM - 2022: EXCELÊNCIA
EM TUDO QUE FAZ!

PÁG - 3

O compromisso com o pleno desenvolvimento da energia solar térmica no Brasil, investindo em 
inovação, novos produtos e soluções, e um relacionamento qualificado com especificadores e 
usuários de Sistemas de Aquecimento Solar, garantem à Soletrol relevantes reconhecimentos, 
como ser Top of Mind – Aquecedores Solares da Casa e Mercado 2021/Datafolha.

“Estamos muito honrados com essa conquista e, vale lembrar, que a Soletrol é Top of Mind desde 
que a categoria foi incluída na pesquisa, há 12 anos – e nosso desafio é continuar atuando com 
excelência para continuarmos sendo referência no mercado de aquecedores solares”, diz Rafael 
Augusto Mazzon, diretor de marketing e estratégia da Soletrol. 

O Top of Mind da multiplataforma Casa e Mercado identifica, anualmente, as marcas mais 
lembradas pelo público especificador da arquitetura e design de interiores por meio de pesquisa 
realizada pelo Datafolha.  

Na edição 2021, foram feitas entrevistas com profissionais 
especificadores – sorteados da base de dados da Casa e Mercado 
–  que  respondem de  forma ún ica  e  espontânea  ao 
questionamento: “qual a primeira marca, loja ou prestador de 
serviço que lhe vem à cabeça quando se fala em .......?”. 

“Neste ano que completamos 40 anos de fundação quero reforçar 
uma mensagem aos especificadores: contem com a Soletrol para 
o avanço de soluções sustentáveis em energia. Nosso time de 
colaboradores está focado e empenhado em entregar as melhores 
soluções em aquecimento solar de água”, comenta Rafael Mazzon. 

O evento de divulgação das empresas Top of Mind foi realizado virtualmente no início do mês de 
dezembro. Saiba mais acessando https://casaemercado.com.br/top-of-mind-casa-e-mercado-
2021/ 

SOLETROL É TOP OF MIND MAIS UMA VEZ



Luís Augusto Ferrari Mazzon
Diretor Presidente da Soletrol
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A cada dia que passa constatamos um mundo mais tenso, onde salta aos olhos uma vibração 
desconfortável e uma intolerância exacerbada. Ao mesmo tempo, podemos observar que há uma busca 
pela paz, mas, em geral, muitos ainda acham que se conseguirá algo melhor valendo-se e promovendo 
atitudes que apenas reforçam o mal. Vejam, como exemplo, uma guerra. Tem como ser esse o caminho 
para a paz? Evidente que não.

É triste, mas, ao longo do tempo, a humanidade foi perdendo seus valores e princípios e passou a alimentar 
muito mais o egoísmo e todas as atitudes inadequadas e indesejáveis que dele se originam.

Acredito que o mundo esteja passando por uma grande transformação e que, de todo esse cenário de 
sofrimento e absurdos que se apresentam, nascerá um mundo melhor para todos, pois também tem muita 
gente boa se dedicando para construir essa nova realidade.

E, dentro desse espírito, existe uma palavra mágica, capaz de mudar tudo nas relações humanas: Atenção!

Sim, quando passamos a cultivar a “atenção” em tudo o que fazemos, nas pessoas, nos diversos 
relacionamentos, nas coisas, enfim, em tudo, nossa percepção e respeito aumentam. Com isso, 
passamos a considerar mais nossos próximos, possibilitando a ampliação do equilíbrio, de um mundo 
mais justo, onde, naturalmente, o egoísmo deverá ser cada vez menor.

Praticar a “atenção” é algo grandioso, seja consigo mesmo, com sua família, com seus amigos, na 
sociedade, no ambiente de trabalho e com tudo que nos cerca.

Quando praticamos a “atenção” tudo se amplia e fica mais bonito, mais agradável, mais, até, consciente.

Alguém pode até dizer: mas isto é uma utopia!

Talvez possa ser utopia para algumas pessoas, mas precisamos acreditar em algo melhor, nos 
dedicarmos para fazermos melhor, e tudo começa com a “Atenção”.

A ATENÇÃO!

EDITORIAL
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2022: EXCELÊNCIA EM TUDO O QUE FAZ 

Depois de quase dois anos do início da pandemia de COVID-19 inédita em quase cem anos 
de história, 2022 reserva para a Soletrol, possivelmente, uma transição para uma situação 
que comumente tem sido chamada de ‘novo normal’. 

Essa possibilidade já é um incentivo para ampliar a 
confiança da empresa por um ano melhor, no sentido 
de mais trabalho, mais empregos, mais 
desenvolvimento, mais conquistas. 

Desafios sempre existirão, e não são 
necessariamente negativos. Pelo contrário, são 
barreiras que podem ser ultrapassadas. Mas, para 
tanto, “precisamos investir, nos dedicar, sermos 
comprometidos com a excelência em tudo o que 
fazemos”, afirma Luís Augusto Ferrari Mazzon, 
diretor-presidente da empresa. 

A Soletrol tem grande orgulho de sua trajetória. São 
40 anos de comprometimento com a sustentabilidade, desde quando esse termo nem era 
usado e pouco se falava de energias limpas. 

“Em 2022, pretendemos evoluir mais, atuando com mais excelência. Só assim podemos ir 
além, almejar e conquistar, desenvolver e inovar, e continuar atuando dentro do nosso 
maior compromisso: oferecer a melhor solução em aquecimento solar para todas as 
necessidades dos usuários” afirma Luís Augusto. 
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O uso de energia limpa e renovável tem atraído cada vez mais o interesse da sociedade. Além 
da questão ambiental, os ganhos econômicos também devem ser considerados. Quando se 
deseja, por exemplo, uma casa 100% abastecida por energia solar, o consumidor tem a 
melhor relação ambiental – econômica com o uso do Sistema Combinado Solar. 
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OTIMIZE A INSTALAÇÃO SOLAR COM O
SISTEMA COMBINADO

Basicamente, o Sistema Combinado alia o Aquecimento Solar para aquecimento de água, 
com o sistema Fotovoltaico para os pontos de energia elétrica. Essa dinâmica está baseada 
na premissa de que o item água quente está entre os de maior consumo de energia e, 
portanto, a instalação inicial mais indicada é do Aquecedor Solar e, posteriormente do 
Fotovoltaico com um dimensionamento mais ajustado de uso e, consequentemente, mais 
enxuto. 

Se o consumidor se valer unicamente do Fotovoltaico terá necessariamente uma instalação 
maior, mais cara e com retorno do investimento mais alongado. Além disso, os Aquecedores 
Solares são cerca de quatro vezes mais eficientes para aquecer água do que o Fotovoltaico. 
Essa combinação de fatores indica que o Sistema Combinado pode reduzir, em média, 12 
meses o retorno do investimento comparado com uma instalação somente com fotovoltaico, 
além de um investimento cerca de 25% menor. 

A Soletrol tem atuado na divulgação técnica dessas variáveis para as revendas, profissionais 
e clientes finais. “É uma boa prática que traz relevantes benefícios, porém precisa ser mais 
divulgada para criar um ambiente favorável ao uso dessas tecnologias de forma simultânea”, 
reforça Paulo Sérgio Ferrari Mazzon, diretor comercial da Soletrol.

+
AQUECEDOR SOLAR FOTOVOLTAICO



Atuando há mais de três décadas na área de Automação Industrial, Geraldo Cândido de 
Azevedo Neto vislumbrou no aquecimento solar para água uma possibilidade de ampliar seu 
leque de negócios. “Sempre procuro me atualizar tecnicamente e no SENAI tomei contato 
com as energias renováveis. Foi lá que tive conhecimento dos cursos ministrados pela 
Universidade do Sol”, conta Geraldo, que é tecnólogo em eletrônica e especialista em 
Automação Industrial e atua tendo como base a cidade de São Paulo. 

Geraldo fez todos os módulos do curso on-line de Aquecimento 
Solar de Água – Técnicas, Práticas e Aplicações durante o ano de 
2021, e destaca que, além da capacitação técnica, o curso passa 
uma visão comercial do mercado. “São entrevistas e dicas 
enriquecedoras que permitem qualificar os participantes com 
uma base consistente para atuar no mercado solar térmico. 
Gostei muito de ter essa visão técnico-mercadológica”, resume. 

Com as informações, ele afirma que está preparado para 
empreender e já desenhou um plano de negócios para atuar na 
venda, instalação e assistência técnica. “Estou acompanhando o 
mercado para efetivamente entrar no negócio. Mas uma coisa é 
certa: todo o meu futuro time de instaladores vai fazer o curso na 
Universidade do Sol, e eu mesmo estou esperando voltarmos à 
normalidade para fazer um curso presencial, pois quero conhecer 
de perto toda a infraestrutura de capacitação da instituição”. 

A Universidade do Sol – Fundação Augusto Mazzon é o único centro educacional do mundo 
que possui uma estrutura de treinamento específica em sistemas de aquecimento solar de 
água. São mais de 5 mil metros quadrados de instalações voltadas a qualificar instaladores 
de sistemas solares, além de ampliar o conhecimento prático de outros profissionais da 
construção, como engenheiros e arquitetos. 

Para os instaladores interessados, a Universidade do Sol oferece o curso on-line de 
Aquecimento Solar de Água – Técnicas, Práticas e Aplicações, patrocinado pela Soletrol.  

São 24 videoaulas, 12 videoaulas extras e 
1 apostila técnica digital. São realizadas 
24 provas de avaliação e, ao final, o 
participante recebe o certificado de 
conclusão. O investimento é de R$ 
349,00, valor que pode ser parcelado em 
até 5 vezes e dá direito ao livro “100 Dicas 
Técnicas”.  

Para saber mais, acesse:
https://www.universidadedosol.org.br/
curso-online-ead/ 

CAPACITAR PARA EMPREENDER
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Geraldo Cândido - Ingresso no curso
on-line da Universidade do Sol

SOBRE OS CURSOS DA UNIVERSIDADE DO SOL



Como forma de tornar mais efetivo o entendimento do impacto positivo da energia solar 

térmica, a Soletrol criou em suas redes sociais os “Contos Solares”. Como o próprio nome 

indica, são pequenos contos ilustrados que, de maneira lúdica, indicam como o Aquecedor 

Solar se insere no dia a dia das pessoas. 

“Os contos têm tido alta visualização e compartilhamento no Instagram e Facebook da 

Soletrol. A abordagem tem conseguido mobilizar e cumpre seu objetivo maior que é tornar a 

energia solar térmica mais conhecida”, diz Bruna Biondo Mazzon, da agência de publicidade 

que atende a Soletrol e criadora do “Contos Solares”.

6

2022 - ANO XXIII - Nº139

CONTOS SOLARES, SUCESSO NAS REDES SOCIAIS 

CONFIRA E ACOMPANHE OS CONTOS
SOLARES NAS REDES SOCIAIS DA SOLETROL!

https://www.instagram.com/soletrol
https://www.facebook.com/Soletrol/
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LIDERANÇA RECONHECIDA
POR PRÊMIOS AUDITADOS

Top of Mind
Datafolha

Casa & Mercado 
por 12 anos

Top of Mind
A preferida dos

Arquitetos

Prêmio Pini
por 13 anos

13 anos
consecutivos

 

Prêmio
Ruy Ohtake 

Revista
Revenda

por 10 anos

Prêmio
Top Engenharias

2 anos
consecutivos

 

Prêmio
Green Building

3 anos
consecutivos

Prêmio Inmetro/Procel 
vários anos consecutivos

Prêmio
Revista Hotéis

Fábrica, Centro de Treinamento e Centro Tecnológico

Rodovia Marechal Rondon, Km 274
São Manuel - SP
Fone (14) 3812 - 2000
Vendas Brasil - 0800 0112274 

MOTIVAÇÃO

Pense em todo o tempo que um pouco de 
perdão poderia lhe dar. Ficar frustrado ou 
irritado é um desperdício de tempo, energia, 
pensamentos e ações. É claro que existem 
situações que merecem a sua irritação, mas 
será que você quer mesmo dedicar uma 
parte da sua vida a tantas coisas pequenas e 
sem valor?

Quando alguém faz alguma coisa para 
incomodá-lo, considere quanto tempo 
valioso você economizaria se simplesmente 
perdoasse essa pessoa imediatamente. Se 
você perdoar antes de demonstrar qualquer 
sinal de raiva, o assunto morrerá e você 
poderá rapidamente canalizar sua atenção 
para coisas mais produtivas.

Espere o melhor de todos à sua volta e é bem 
provável que consiga. Mas quando alguém 
não  est iver  de  acordo  com suas  
expectativas, não agrave ainda mais o 
problema deixando que ele sugue suas 
forças e energia. Procure uma forma rápida 
de resolver, perdoar, esquecer e avançar.

Quanto maior for sua capacidade de perdão, 
mais coisas você conseguirá realizar.

PERDÃO

PENSAMENTOS

“Hoje sou o que sou por causa das escolhas que 
fiz ontem”.

“É importante ter boa memória, mas precisamos 
também saber esquecer”. 

Anônimo

Elbert Hubbard

Dalai Lama

18657-899

Ralph Marston
Extraído do Boletim “Crescimento
Pessoal & Motivação” da Editora Quantum

“Reparta seu conhecimento. É uma forma de 
alcançar a imortalidade”. 


