
SERVIÇOS E TECNOLOGIAS PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

APRESENTAÇÃO



NOSSA MISSÃO

Nosso negócio é gerar economia de energia 
através das novas tecnologias ao entregar  

serviços inovadores para empresas, indústrias, 
escolas,  administração pública, shoppings 

(atacado e varejo em geral).
Todos os nossos produtos são projetados  para 
atingir um alto padrão de qualidade, eficiência e 
durabilidade, trazendo atualização tecnológica e 

modernidade para o seu negócio.
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Sobre a Empresa



Sobre Nossa Empresa
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Empresa italiana sediada em Roma focada em 
inovação tecnológica aplicada à eficientização 
energética.

Estabelecida desde  janeiro de 2011, após vários 
anos de estudo e pesquisa, iniciou sua própria 
tecnologia desenvolvendo produtos que utilizam 
LED como fonte de LUZ de alta performance 
aplicada à indústria de iluminação para garantir 
uma economia substancial de energia para todas 
aplicações de iluminação no mercado mundial. É 
uma sociedade atuante em oferecer aos clientes 
soluções completas e personalizadas, onde 
produz e distribui dispositivos tecnológicos e 
agregam serviços E.S.Co. 

Entre os principais clientes já atendidos podemos 
citar : Pirelli Pneus, Telecom Itália, BricoCenter 
(ADEO group), Burger King, Generali Seguros, 
FAO, Saba Parking, entre outros.

Pandora Green SPA

Empresa de Engenharia, especializada em Serviços 
de  Conservação de Energia, ou seja, em 
promover a eficientização energética e a 
REDUÇÃO no consumo de Energia Elétrica nas 
instalações de seus Clientes.
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E.S.Co (Energy Services Company)

Indústria nacional estabelecida em São Paulo - 
Brasil, fundada em 1986 que atua no mercado de 
fabricação de equipamentos eletrônicos em 
diversas áreas, incluindo a produção de 
equipamentos com iluminação em LED.

Com larga experiência no mercado e vivência em 
produção de equipamentos de automação, 
associou ao seu core business a implantação de 
projetos E.S.Co em empresas nacionais e 
multinacionais em toda América Latina, agregando 
soluções tecnológicas de automação e instalações 
dos projetos de eficientização energética nos 
clientes atendidos no Brasil, em parceria comercial,  
técnica e produtiva com a Pandora Green (Itália) 
que fornece a estrutura tecnológica para as 
implantações dos modernos sistemas de 
iluminação LED.

Vetron Montagens Eletrônicas
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Os serviços que oferecemos são projetados essencialmente para gerar cortes no gasto 
de energia. O processo se inicia com uma primeira análise energética detalhada 
(auditoria e levantamento do sistema atual de iluminação e seu custo de manutenção) 
para se determinar as necessidades de substituição e adequação às normas vigentes.

Em seguida, após a análise dos dados coletados e com base nas atividades do cliente, 
mais o custo da energia junto à concessionária local, e o tempo de utilização anual do 
sistema de iluminação, elaboramos a proposta técnica baseada no cálculo matemático da 
redução do consumo real.

Finalmente, após a contratação dos nossos serviços, procedemos com a substituição de 
todo o sistema antigo por um novo e moderno sistema de iluminação LED 
PandoraGreen.

O CLIENTE NÃO INVESTE NA MODERNIZAÇÃO
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Em outras palavras, faremos o estudo, substituiremos todo o sistema de iluminação, 
executaremos a retirada e descarte correto do velho sistema atendendo as normas 
ambientais e, somente após a instalação completa do novo sistema LED PandoraGreen, 
você vai iniciar o pagamento do serviço com a partilha de economia de energia gerada 
após a substituição, mediante pagamento de uma taxa mensal durante o período 
contratado (mínimo cinco anos, renováveis).

Nosso serviço inclui os custos de instalação, manutenção total do sistema durante a 
vigência do contrato, com revisões e medições  periódicas,relatórios trimestrais, garantia, 
estoque de peças para  reposição, descarte adequado dos equipamentos antigos.

O que oferecemos
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Atualmente as lâmpadas e 
dispositivos luminosos LED  

representam a mais moderna e 
eficiente tecnologia aplicada à 
iluminação, e traz benefícios 
diretos com sua utilização: 

Benefícios

Eficiência energética que se traduz em 
economia nos gastos com Energia 
Elétrica

Energia elétrica

Durabilidade  muito superior aos 
sistemas convencionais , maior 
confiabilidade e segurança.

Durabilidade

Redução de custos diretos e indiretos de 
instalação, manutenção, substituição, 
estoque de reposição, descarte de 
lâmpadas e seguros.

Redução de custos

Baixa emissão de calor, tornando-os 
menos inflamáveis do que as lâmpadas 

halógenas e de vapor metálico, 
eliminando riscos de incêndios.

Baixa emissão de calor

Redução dos gastos com climatização 
dos ambientes, por gerar muito menos 

calor que os sistemas convencionais.

Redução de gastos

Contribuição com o meio-ambiente, com 
menor emissão de CO2 e o descarte dos 
produtos LED são 100% recicláveis e não 

poluem o ambiente.* 

Ecologicamente correto
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Chaves para o sucesso
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Vamos ajudar o planeta

7

Trata-se do mercado de créditos de carbono, que surgiu a partir do 
Protocolo de Quioto, acordo internacional que estabeleceu que os 
países desenvolvidos deveriam reduzir, entre 2008 e 2012, suas 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 5,2% em média, em relação 
aos níveis medidos em 1990.

O Protocolo de Quioto criou o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), que prevê a redução certificada das emissões. Uma vez 
conquistada essa certificação, quem promove a redução da emissão 
de gases poluentes tem direito a créditos de carbono e pode 
comercializá-los com os países que têm metas a cumprir.

*Créditos de carbono
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Economia



Economia
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80%

ECONOMIA

O LED é hoje a melhor 
tecnologia para a 

iluminação e além de 
excelente qualidade 
proporciona uma 

economia de energia 
considerável.
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50K

VIDA ÚTIL

Um produto de alta 
qualidade e durabilidade 

que também reduz 
custos com reposições 

e manutenções.
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As tecnologias que oferecemos vão muito além das suas expectativas proporcionando poupança real sobre o consumo de energia que 
pode chegar em muitos casos a 80%, e uma vida útil de até 50.000 horas de serviço.
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Como funciona



Como funciona o projeto
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Inventário dos dispositivos de 
iluminação / Consumo atual / 
Análise dos custos atuais (R$/
kwh) / Consumo e custo real 
da Iluminação dentro do 
gasto total de energia da sua 
empresa/ Utilização estimada 
da iluminação em horas/dias 
e dias/ano.

ANÁLISE 
DOS DADOS

01

PROPOSTA 
TÉCNICA

02

Sugestão dos produtos LED 
em substituição ao sistema 
atual de iluminação. Novo 
consumo energético após 
intervenção com LED.

PROPOSTA 
ECONÔMICA
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Contrato com prazo pré-determinado e 
pagamentos mensais calculados através da 
economia entre o  consumo antigo e o novo 
consumo. Inclusão dos serviços de instalação/
manutenção do sistema / estocagem de reposição / 
garantia - integralmente absorvidos pela 
PandoraGreen durante toda a duração do 
contrato.

Haverá o repasse 
IMEDIATO DE AO 
MENOS 10% do 
valor economizado 
na conta de energia 
elétrica para sua 
empresa, sem 
investimento algum. 

E o principal!!!
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Pandora Green (Itália) / Vetron (Brasil) faz todo o investimento necessário elaborando o projeto completo.



E.S.C.O (Energy Services Company)
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Custo 
Atual

Custo Final

Economia Compartilhada com o Cliente

Custo Reduzido

Período do ContratoExecução das 
Medidas de 
Economia

Economia 
Cliente

Pandora Green (Itália) / Vetron (Brasil) faz todo o investimento necessário elaborando o projeto completo.

Parcela E.S.Co 

Inclui: Troca de Todo Sistema
de Iluminação, Instalação, 
Manutenção e Garantia.

Observação:  no término do contrato existe a opção de renovação com redução de valores que
                      incluem manutenção e trocas necessárias durante todo o período contratado.



Contato



Esperamos sua visita em nosso escritório

Rua Cardeal Arcoverde, 374
Pinheiros - São Paulo, SP - CEP 
05408-000

55 11 3062-9514

vetron@vetron.com.br

www.vetron.com.br
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