
Matriz EcoPower – Barretos/SP



Líderes do segmento

Com mais de 22.000 projetos instalados em 

diversos segmento, nos tornamos líderes e 

referência em projetos empresariais, residenciais, 

industriais e rurais.

Quem Somos

Pioneiros no fotovoltaico

Atuando no mercado desde 2013, somos 

pioneiros no mercado fotovoltaico do Brasil e com 

a experiência de milhares de projetos instalados.

Presente nos 26 estados e no Distrito Federal

Já alcançamos 26 estados brasileiros, com 

unidades espalhadas por todo o país, atendendo

todo o Brasil de norte à sul.



Com a experiência
Conquistamos a excelência

CONSTR. - 9 anos de mercado

- + de 400.000 módulos instalados

- Gerando mais de 10.000.000 de kWp* 

- Mais de 30.000 projetos

Instalação 
Própria

Logística 
Própria

26.000 m2 
Área Física

Garantia 
Nacional



Com frota própria e mais de 150 veículos, rodamos por todo 
o Brasil entregando, instalando e gerando energia e economia 

com os benefícios dos sistemas fotovoltaicos.

Onde Estamos?
Presentes em todo o Brasil

Atuando em 26 estados e no distrito federal, contamos 

com diversas equipes de venda, instalação e logística 

espalhadas de norte a sul do nosso Brasil.

De canto a canto,
transformando sol
em energia.



Equipe direta e indireta.
Somos mais de 1.000

Times completos com profissionais qualificados e preparados 

para oferecer a melhor experiência com os benefícios gerados 

pela energia solar fotovoltaica.

Logística Pós-vendas

Engenharia Comercial

Instalação

Marketing 350 colaboradores
na Matriz



Componentes 
de 1ª linha.

Já são mais de

30.000 Projetos
instalados



KEYWORD

Nossos Valores.

CONSTR.- Transparência

- Objetividade

- Atuação imediata

- Apoio irrestrito

- Flexibilidade

- Competência técnica



Produtos com
Padrão de Qualiade WEG

CONSTR.
- 25 anos de garantia em módulos

- até 10 anos de garantia em inversores

- Marca consolidada no mercado

- Empresa que mais importa produtos relacionados         
ao fotovoltaico no Brasil

- Empresa que mais cresceu na bolsa em 2020



Mais de 2.0% de todos os 
projetos instalados no país são 
projetos EcoPower!

Forte atuação
Projetos instalados por todo o país.



Geramos economia
com Tecnologia e 

Avanço Sustentável.



34
Caminhões

Truck

06
Caminhões

Bi-truck

03
Caminhões

3/4

06
Carretas

06
Cavalinhos

NOSSA FROTA.
U t i l i z a d a  e m  1 0 0 %  d a  o p e r a ç ã o .

Veículos de Instalação

Mais de 200 Carros
Espalhados por todo o Brasil



Captação 
da luz solar

Sistema Fotovoltaico OnGrid.
Como funciona?

Conversão em 
energia elétrica

Consumo
Instantâneo

Energia excênte
Inserida na rede

Escaneie o QRCode
e assista ao vídeo  com mais
detalhes do funcionamento

Sistema OnGrid.



Projeto Empresarial | Santa Casa – Araçatuba/SPProjeto Industrial | Casa Geraldo – Andradas/MG

Projeto Residencial | Residência – Ubá/SPProjeto Rural | Wafaroga – Campos dos Goytacazes/RJ



Daniel Salgado 
11 99433 5612 

daniel.saopaulo@ecopowerfranquia.com.br


