


Pertencente ao SHPY — grupo que já tem 
presença no mercado de energias renováveis 
há 10 anos — a marca Helia atuava até então 
apenas desenvolvendo tecnologias para o 
setor de energia limpa. 

Mas foi em 2018 que ela
se transformou para atuar diretamente no 
mercado fotovoltaico do Brasil e dos EUA e, 
já em 2020, lançou sua 1ª linha de produtos 
desenvolvidos em conjunto com empresas de 
tecnologia italiana.

Conheça a Helia



Para ilustrar nosso potencial em relação ao mercado nacional, traçamos uma progressão do 
acúmulo de MW ao longo dos anos que segue até os dias atuais, assim pudemos já levantar as 
estimativas de crescimento para 2021.

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  (1º semestre)

MW 
Acumulado 0,5 2,0 4,5 14,2 63,5 191,3 588,7 2056,4 2963,4

Considerando a trajetória da taxa de crescimento somada ao 
potencial das ações planejadas, traçamos a estimativa de determos 
3% de todo o mercado de GD até 2021. Isso nos colocará entre as 
TOP 5 empresas de energia solar de todo o mundo.

Progressão de mercado (2010 – 2020)



Conheça nossos diferenciais 
e seja nosso parceiro integrador.



Desenvolvimento próprio de tecnologia 
italiana de qualidade e distribuição de 
sistemas fotovoltaicos.

Com tecnologia italiana exclusiva, nossos 
módulos oferecem uma potência sempre 
muito acima de todo o mercado. 

Módulos Inversores Estruturas String Box Cabos Solares Conectores



Todos os nossos inversores possuem memória interna, 
com capacidade de armazenamento de dados de 25 anos, 
e são equipados com telemetria que se conecta por meio 
de Wifi ou 5G, nativos. Uma tecnologia perfeita para:

Fabricação 
100% própria

FazendaIndústriaComércioCasa



Não se preocupe em captar Leads, entregaremos 
contatos diretos de potenciais compradores
de acordo com sua região.

Cobertura em nível nacional

Consumidor
entra em
contato

Account
manager
indica o 

Integrador

Integrador
negocia com o 

consumidor



Mais um diferencial é nossa garantia sempre acima do líder 
de mercado. Para este segmento em específico, esse ponto 
representa um poderoso argumento de venda ao 
consumidor final: tranquilidade por mais tempo.

Garantia diferenciada.
Alta qualidade gera longa durabilidade.

Líder de mercado HELIA

Módulos* 10 ANOS 12 ANOS

Inversores* 5 ANOS 10 ANOS

Acessórios 5 ANOS 10 ANOS

Desempenho 25 ANOS 25 ANOS

*Opção de garantia estendida



Conte com ele para:
• Fazer orçamentos 
• Receber indicação de oportunidades
• Pós-vendas
• Atendimento

Account Manager
especializado
Oficializando nossa parceria, sempre 
terá um executivo de vendas dedicado 
a atender você. 



Conte com os nossos engenheiros, que 
estão preparados para desenvolver 
projetos completos e auxiliar seus 
projetistas na construção da melhor 
solução para cada cliente.

Suporte técnico - engenharia

Consultoria

Dimensionamento

Treinamento técnico



Nosso Marketing desenvolve campanhas 
específicas para incentivar a cultura da 
energia solar em nível nacional, levando o 
consumidor final a ter ainda mais interesse 
em conhecer e aderir a esse tipo de 
tecnologia.

• Pílulas de conhecimento
• Captação de oportunidades
• Peças de redes sociais
• Vídeos
• Material de suporte

Suporte de Marketing
especializado



Soluções e Seguro

Ofereça SEGURANÇA e tranquilidade para seus clientes. 
Nosso seguro agrega ainda mais valor à sua proposta comercial.

Nós temos energia de sobra para levar grandes soluções 
a todos os seus clientes. 

Encontre tudo que precisa, para pequenas e grandes UFVs, com 
serviço de monitoramento, manutenção, limpeza e segurança.

Lembrando que todos os nossos produtos contam com 
monitoramento de desempenho padrão e integrado. 



Compromisso com a qualidade, eficiência e alta tecnologia.


