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Yaskawa – Solectria Solar estabelece uma unidade de vendas, serviços e 
fabricação em São Paulo, Brasil 

 
Lawrence, Massachusetts, EUA – 16 de Março de 2016 – Yaskawa –  Solectria Solar, líder no Mercado norte-
americano de inversores fotovoltaicos comerciais, anunciou hoje que estabeleceu uma fábrica de inversores 
fotovoltaicos e uma escritório de vendas e serviços em Diadema – São Paulo, Brasil, para promover e dar 
suporte no mercado fotovoltaico na América Latina. O escritório está localizado nas instalações da Yaskawa 
Elétrico do Brasil, filial da Yaskawa América Inc, que foi está no Brasil desde 1974. Esta subsidiária traz 
experiência e conhecimento no processo de fabricação e vendas no mercado brasileiro. Yaskawa – Solectria 
Solar Brasil oferece produtos para escala comercial, usinas e soluções customizadas para atender demandas 
do Mercado fotovoltaico da América Latina.  
 

“Yaskawa – Solectria Solar tem tido um grande crescimento na indústria fotovoltaica e de seus clientes na 
América Latina e, espera que esse crescimento continue. Como a Yaskawa Elétrico do Brasil está estabelecida 
há mais de 40 anos, isto nos dá hoje uma grande vantagem na fabricação de produtos com preços mais 
competitivos para o mercado da América Latina”, disse Phil Vyhanek, Presidente da Yaskawa – Solectria 
Solar. 
 
O Brasil é a região mais atraente da América Latina devido às suas políticas para fotovoltaica (incluindo 
leilões federais de Energia, gerenciamento de compensações e isenção de impostos) e a necessidade por 
energias alternativas para ajudar a estabilizar os altos custos de energia. De acordo com o Ministério 
Brasileiro de Minas e Energias, o Brasil irá atingir 8,3gW de capacidade em 2014, que irá torna-lo um dos 20 
maiores países produtores de energia fotovoltaica. O mercado latino americano como um todo deve crescer 
mais que 75% nos próximos 5 anos. 
 

A Gerente de Vendas Internacionais da Yaskawa – Solectria Solar, Mercedes Pereyra Boue, com fluência em 
português, espanhol e inglês, comenta, “Nós estamos muito animados em ser capazes de dar suporte e ter 
fabricação em São Paulo, Brasil, para nossos clientes que crescem exponencialmente no mercado Latino 
Americano. Nossos clientes terão o prazer em trabalhar com a Yaskawa localmente. Nós já temos presença 
local e o equipamento com presença e fabricação no Brasil, economizando nos custos de logística e equilíbrio 
do sistema fotovoltaico. 
 
Para ver uma cópia deste artigo em Inglês, clique aqui ou Espanhol, clique aqui. 
 
Sobre à Yaskawa - Solectria Solar 
Yaskawa – Solectria Solar, uma subsidiária total da Yaskawa America, Inc., é o maior fabricante de inversores 
fotovoltaicos comerciais no EUA. Os produtos da Solectria vão desde Inversores de 3,8 à 750kW, 
Distribuidores de string e Monitoração remota via Web para todos tamanhos de sistema fotovoltaicos. 
Solectria possuí uma bagagem de mais de 100 anos de experiência em inversores e eletrônica de potência. 
Todos inversores centrais trifásicos da Solectria são feitos no EUA. Investidores em sistema fotovoltaicos, 
integradores e EPC´s confiam no elevado desempenho, confiabilidade e capacidade de financiamento da 
Yaskawa – Solectria Solar. Para saber mais, por favor acesse www.solectria.com 
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