


SEJA BEM VINDO!
Agradecemos o contato e o interesse em ser um franqueado 
Sonnen Energia.

A energia solar é o setor da economia em maior desenvolvimento 
atualmente. Ela envolve diversos benefícios econômicos e 
ambientais que ajudam a impulsionar o crescimento da produção 
de energias renováveis. 

Saiba algumas das inúmeras vantagens em produzir a própria 
energia:

Nas próximas páginas você poderá saber um pouco mais sobre a 
Sonnen Energia e conhecer a proposta que temos para você.

A ENERGIA SOLAR É TOTALMENTE RENOVÁVEL E INFINITA;

NÃO FAZ BARULHO;

NÃO EMITE POLUENTES AO MEIO AMBIENTE;

MANUTENÇÃO MÍNIMA;

BAIXO CUSTO CONSIDERANDO A VIDA ÚTIL DE UM SISTEMA 
FOTOVOLTAICO (CERCA DE 30 ANOS);

FÁCIL DE INSTALAR;

PODE SER USADO EM ÁREAS REMOTAS ONDE NÃO EXISTE ENERGIA.



 A Sonnen Energia iniciou suas atividades no final do ano de
2012, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A empresa nasceu dentro da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a partir da pesquisa de doutorado na área 
de energia solar fotovoltaica do atual Diretor técnico Renan Diego de Oliveira Reiter.

 A empresa iniciou suas atividades dentro da Incubadora Tecnológica de Santa 
Maria (ITSM). Seu foco inicial era atuar em projeto e instalação de sistemas fotovoltaicos. 
Ao observar as necessidades do mercado fotovoltaico no Brasil e América Latina, a 
Sonnen Energia acabou direcionando suas atividades para o desenvolvimento de 
produtos. Com muita determinação, competência e honestidade, em pouco tempo a 
empresa cresceu e trouxe à necessidade de adquirir maquinário e aumentar o quadro de 
profissionais. Com a expansão da produtividade, o espaço físico tornou-se pequeno para 
atender a demanda do mercado, o que resultou na criação de um novo parque fabril fora 
das dependências da UFSM.

 A empresa se especializou, muitos investimentos foram feitos, oficializou e 
homologou parcerias que permitiram grandes avanços tecnológicos. Mesmo com o 
crescente desenvolvimento da comercialização de seus produtos, a Sonnen sempre 
acompanha a escolha da matéria prima certificada, o processo produtivo, a entrega do 
produto e disponibiliza assistência técnica a todos os clientes, tanto do mercado interno 
quanto externo.

 O foco da empresa está no desenvolvimento de soluções para sistemas 
fotovoltaicos, onde é produzido uma variedade de produtos voltados ao mercado de 
energia solar fotovoltaica como: estruturas de fixação, sistemas de monitoramento com 
gestão de demanda, estações meteorológicas de baixo custo, controladores de carga, 
entre outros. São todos produtos desenvolvidos pela equipe interna da Sonnen.

 A Sonnen possui destaque no segmento de estruturas de fixação para painéis 
fotovoltaicos no mercado nacional através da marca SolarFix, já fornecemos 
aproximadamente 2 MW em estruturas de fixação no ano de 2016. Nesse ano também 
iniciou suas exportações para a Colômbia. No mercado internacional, a empresa está 
buscando expandir seu mercado na América Latina.

Nossa Visão
Ser uma empresa reconhecida pela qualidade dos 
produtos e serviços.

Nossa Missão
Promover a geração distribuídade energia limpa e 
contribuir para um desenvolvimento sustentável

Nossos Valores
Integridade
Incentivamos e promovemos boas práticas corporativas 
internamente e externalizamos estas práticas aos 
nossos parceiros - clientes, fornecedores, franqueados, 
colaboradores etc. As nossas operações sempre são 
lastreadas na ética e boas políticas comerciais e de 
relacionamento.

Profissionalismo
Sempre priorizamos o bom relacionamento com os 
nossos clientes, franqueados e colaboradores.

Compromisso com a qualidade
Prezamos por sempre entregar aos nossos clientes 
produtos e serviços de acordo com os mais altos 
padrões de qualidade e segurança.

Respeito ao meio-ambiente
A nossa prioridade tanto quanto empresa como pessoas 
é promover a preservação do meio ambiente e o
bom uso dos recursos naturais, disponibilizando para o 
mercado produtos que satisfaçam todas as normas e 
leis de preservação do meio-ambiente.

Inovação
Inovação é foco do nosso trabalho. Estamos sempre em 
busca de novos projetos e desafios.

CONHEÇA A NOSSA HISTÓRIA

Unidade Industrial
Av. Prefeito Evandro Behr, 4940 Bairro Camobi, Santa Maria/RS. CEP: 97110-800

Sede Administrativa
Avenida Roraima, 1000, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia 
(AGITTEC), Sala 09, Universidade Federal de Santa Maria,  Santa Maria - RS, Brasil.

Telefone: (55) 3223-4858
E-mail: contato@sonnen.com.br



conheça os benefícios de ser um
franqueado sonnen energia

Exclusividade 
O franqueado tem exclusividade Sonnen na sua cidade de 
atuação.

Suporte de marketing e divulgação
Conjunto de materiais de divulgação para você alavancar a sua 
franquia no mercado. Disponibilizamos um kit de materiais 
impressos para distribuição e exposição do seu negócio em feiras, 
exposições e em outras situações em que você deseja divulgar o seu 
empreendimento. 
Também oferecemos aos nossos franqueados mídias digitais para 
divulgação em redes sociais (facebook e linkedin)



Usina fotovoltaica com estrutura solo
SolarFix no Rio Grande do Sul

Oferecemos estruturas compatíveis com diversos
 tipos de telhado: Cerâmico, Metálico, Shingle, 
Telhas Zipadas, entre outros.

Estruturas para Garagens Fotovoltaicas 
(Carports)

Estruturas para solo para geração
residencial e comercial

Treinamento técnico
Curso teórico e prático para instalação dos sistemas de 
energia solar fotovoltaica. Treinamento completo, 
equipamentos de segurança, ferramentas que deverão ser 
utilizadas na instalação, modo de transporte dos materiais. 
A equipe de franqueados já sai capacitada para instalação 
dos sistemas fotovoltaicos.

Estruturas SolarFix
A Sonnen Energia é fabricante de estruturas de fixação para sistemas 
fotovoltaicos através da marca SolarFix.

Trabalhamos com estruturas para todos os tipos de telhados, solo, carports 
e projetos personalizados. Este benefício possibilita menor preço ao 
franqueado e garantia de qualidade.



Treinamento comercial
Capacitação da equipe de vendas para entender mais sobre energia 
fotovoltaica e saber como abordar o cliente em potencial, 
conhecimento das linhas de crédito existentes, elaboração de 
propostas comerciais e as principais estratégias de negociação.

Suporte de engenharia e projetos
Equipe de engenharia qualificada em diversas áreas de atuação para 
realizar projetos de acordo com as normas de cada concessionária de 
energia, projetos de eficiência energética e projetos especiais que se 
adequam as necessidades do cliente.



Central de cotações
Equipe qualificada para auxiliar na elaboração de orçamentos e 
esclarecer dúvidas referente a projetos e sistemas.
Instalação com valor definido pelo franqueado - Os sistemas 
de energia solar fotovoltaica têm valor especial, porém o valor 
das instalações é por conta do franqueado, o que possibilita 
aumento no ganho final.

Central de dúvidas 
Central de comunicação especial para que você possa 
esclarecer dúvidas. O atendente irá direcionar a questão ao 
setor responsável e retornar o quanto antes ao franqueado.



IMPRESSOS E PAPELARIA
A Sonnen Energia disponibiliza um kit impresso 
especial para você divulgar a sua franquia e captar clientes.

Cartões de visitas
Essa é uma mídia ótima e de baixo custo 
para fazer contatos direto com potenciais 
clientes. Fácil de guardar e carregar, facilita 
o retorno do cliente após reuniões e 
apresentações sobre o seu negócio.

Dimensões: 85 x 55 mm,
Cores: Frente e Verso, 4x4 (colorido)
Tipo de mídia: Papel Couché Fosco 300g

OBS: Para acrescentar acabamentos especiais tais como  
verniz localizado e laminação fosca é necessário consultar a 
equipe da Sonnen Energia e pode acarretar em custos 
adicionais que poderão ser arcados pelo franqueado.

Banner Roll-UP
Faça a sua franquia aparecer! 
As maiores ações de marketing contam com 
esse tipo de material como apoio. Ideal para 
divulgar o seu negócio em feiras, exposições e 
eventos com grande circulação de pessoas e 
captar novos clientes.

Dimensões: 100 x 200 cm
Cores: Frente, 4x0 (colorido, impresso somente 
frente)
Tipo de mídia: Tecido
Suporte Roll-Up

Folder
Esse material é de fácil distribuição e permite 
que as informações mais importantes sejam 
destacadas, sem que para isso, outros detalhes 
deixem de ser notados. Perfeito para 
comunicar direto com o cliente de forma 
autêntica.

Dimensões: 10x 20 cm (Formato DL fechado)
Páginas:  6
Cores: Frente e Verso, 4x4 (colorido)
Acabamento: dobra carteira e vinco.
Tipo de mídia: papel Couché Fosco 115g

OBS: Para acrescentar acabamentos especiais tais como laminação 
fosca  ou brilho, ou papel de gramatura difrente da especificada pelo 
nosso padrão é necessário consultar a equipe da Sonnen Energia e 
pode acarretar em custos adicionais que poderão ser arcados pelo 
franqueado.



divulgação em redes sociais
A Sonnen Energia disponibiliza mídias digitais 
para o seu negócio aparecer nas redes sociais.

Capa para Fanpage

Obrigatório a presença da marca e 
informações da Sonnen Energia

Dimensões: 828x315 pixels          Formato: PNG

Obrigatório a presença da marca e 
informações da Sonnen Energia

Dimensões: 1500x500 pixels          Formato: PNG

Dimensões: 399x399 pixels
Formato: PNG

Dimensões: 500x500 pixels
Formato: PNG

Capa para página empresarial

Foto de perfil Foto de perfil



conheça algumas instalações de sistemas fotovoltaicos 
realizadas pela sonnen energia.

Sistema fotovoltaico de 5 kWp em uma 
residência de Uruguaiana/RS.

Módulos: 20 módulos de 260 Wp, de 
silício policristalino.

Inversores: 1 inversor de 5kWp da B&B 
Power.           

Sistema fotovoltaico de 2,35 kW de pico 
em uma residência em Faxinal do 
Soturno, RS.

Módulos: 10 módulos de 235 Wp, de 
silício policristalino.

Inversores: 1 inversores Eltek Theia 
2.0He-t, de 2 kWp

Sistema Fotovoltaico 5kWp
Uruguaiana RS

Residência em Faxinal
do Soturno/RS

Sistema fotovoltaico de 13 kWp, no 
Grupo de Eletrônica de Potência (GEPOC) 
da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).

Módulos: 42 painéis de 235 Wp e 24 de 
painéis de 130 Wp

Inversores: 
1 inversor 2,5 kWp da SMA 

1 inversor 6 kWp da SMA e 1 inversor de 
3 kWp da Schneider Electric.

Sistema fotovoltaico de 5kWp, em uma 
residência de Rosário do Sul/RS
Módulos: 20 painéis de 250 Wp.

Inversore: 
1 inversor 5 kWp da B&B Power. 

Laboratório de 
pesquisa GEPOC

Sistema de 5 kWp 
Rosário do Sul/RS



conheça algumas instalações de sistemas fotovoltaicos 
realizadas pela sonnen energia.

Sistema fotovoltaico de 2,5 kWp em 
uma residência de Agudo/RS. 

Módulos: 20 módulos de 250 Wp, silício 
policristalino.

Inversores: 1 inversor B&B Power, de 5 
kWp.

Sistema fotovoltaico de 5 kWp em 
residências vizinhas no bairro Camobi, 
em Santa Maria/RS

Módulos: 10 módulos de 260 Wp, 
silício policristalino.

Inversores: 1 inversor B&B Power, de 
5 kWp.

Residência em Agudo/RS Residências vizinhas 
Bairro Camobi - Santa Maria/RS

Sistema fotovoltaico de 3,5 kWp no 
colégio Politécnico da UFSM.

Módulos: 14 módulos de 235 Wp, silício 
policristalino.

Inversores: 1 inversor Fronius Galvo 
3.1.1, de 3.1 kWp

Colégio Politécnico - UFSM



sonnen energia sempre marcando presença nos principais acontecimentos
do cenário da geração de energias nacional e mundial

Sonnen Energia fechando mais uma 
parceria na INTERSOLAR SOUTH 
AMERICA 2016, 
em São Paulo: Sonnen Energia 
e inversores B&B Power

A Sonnen Energia esteve 
presente na 5º edição da Enersolar 
+ Brasil, em São Paulo, nos dias 
11 e 12 de maio de2016

A Sonnen Energia esteve presente na 
Intersolar 2016 de Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos nos dias 
19 a 21 de setembro de 2016

SONNEN ENERGIA e SERLUZ 
juntos na EXPODIRETO COTRIJAL 2016,
realizada entre 7 e 11 de maio de 2016, 
em Não-Me-Toque/RS



Os diretores da Sonnen Energia 
participaram da inauguração do novo 
Instituto de Redes Inteligentes da UFSM. 

Reunião com o Vice-Governador do Estado do RS
A Sonnen Energia fez parte da negociação para
a isenção do ICMS para geração de energia solar.

Sonnen esteve reunida com o secretário de 
Minas de Energia do Estado do RS para apresentar 
a empresa e seus novos projetos.

Os diretores da Sonnen Energia 
apresentaram a empresa e nosso 
modelo de trabalho aos alunos e 
professores na aula inaugural dos 
cursos de engenharia da UNICRUZ, 
em Cruz Alta/RS. 

Sonnen e Sicredi, parceiros no primeiro 
consórcio exclusivo para produção de 
energia renovável no Brasil. 

www.sonnen.com.br



investimento

A PARTIR DE R$12.000,00
Você garante os todos benefícios da franquia e
recebe a autorização de uso do nome da 
Sonnen Energia. O valor investido  é único e o 
estoque é garantido pela Sonnen.

O franqueado tem valores especiais em uma 
tabela específica com ganhos acima de 15% em 
cada sistema vendido.  O valor de 
deslocamento e instalação é por conta do 
franqueado, o que aumenta o ganho 
financeiro.

Além disso, o franqueado receberá 10% de 
comissão em cada projeto de eficiência 
energética negociado por ele.



investimento

Habitantes

De 40 mil a 70 mil habitantes

Valores

R$ 18.000,00

Acima de 70 mil habitantes R$ 25.000,00

Capital e cidades de grande porte*
*Capital não há exclusividade.

R$ 35.000,00

Até 40 mil habitantes R$ 12.000,00



pré-requisitos

Principais pré-requisitos para ser 
franqueado Sonnen:

- Ter CNPJ

- Trabalhar ou ter experiência na área de  
   eletricidade, eletrônica, aquecimento      
   termossolar, engenharia ou áreas afins.



ESTAMOS ATUANDO
EM MAIS DE 30 CIDADES
NO RIO GRANDE DO SUL

Fale conosco e abra
a sua franquia Sonnen!



A Sonnen Energia é fabricante de estruturas de fixação para sistemas 
fotovoltaicos através da marca SolarFix.

Trabalhamos com estruturas para todos os tipos de telhados, solo, carports e projetos personalizados.
Este benefício possibilita menor preço ao franqueado e garantia de qualidade.

 

Conheça o Líder Brasileiro em estruturas de fixação de sistemas fotovoltaicos

Visite o nosso site e baixe o nosso catálogo de produtos:
www.solarfix.com.br


