


Uma empresa que há mais de 30 anos ajuda seus 
clientes a gerir os custos com energia elétrica, 

com o máximo de eficiência.

Olá, somos a Siclo.

c o n h e ç a - n o s



"Acreditamos que, diante de um 
cenário de hipercompetitividade em 

praticamente todos os mercados, 
otimizar os custos vinculados as 
operações passou a ser um fator 

preponderante à competitividade 
dos negócios.”  

Um destes custos é com a energia, 
foco de atuação da Siclo. 

A seguir iremos explicar de que 
forma podemos ajudar sua empresa 
a otimizar custos de energia e como 

nosso trabalho funciona.

otimizar 
custos



Por que gerir os custos 
com a energia elétrica 

é tão importante?

para começar



pense um pouco

Você já administra 
diversos custos da sua 
empresa. Sejam 
pequenos ou grandes, 
seja o motoboy, o café ou 
a folha de pagamentos, 
toda a despesa precisa 
ser otimizada. 

Com a energia é 
 a mesma coisa.

Fazendo uma gestão 
profissional, você pode 

reduzir significativamente 
os custos de sua conta.

}



Muito além do 
apagar a luz
Não se deixe enganar: gestão de 
energia é mais complexo do que 
parece. Não se trata pontualmente 
de apenas desligar uma parte do 
sistema de iluminação do prédio ou 
de reduzir a utilização do ar 
condicionado. 

É muito mais do que isso.

você precisa saber



Estar atento ao modelo de contrato 
existente, que em muitos casos é 
inadequado e precisa ser reavaliado

Compreender e administrar a forma  
com que sua empresa utiliza a energia

Fornecer informações precisas para 
tomadas de decisão, sempre 
embasadas tecnicamente

Monitoramento adequado e preciso sobre 
o consumo, os custos e tarifas

Segurança e amparo técnico e legal diante do 
dinamismo e complexidade da legislação (que 
regula os parâmetros da relação entre 
concessionárias e consumidores)

Gestão de energia é:



Gerir energia é 
parte da gestão 
do seu negócio.

PaRA NÃO ESQUECER:

E se esta 
administração for 

bem feita, é possível 
evitar desperdício.



Para entender nosso 
trabalho é preciso 

encarar alguns fatos:

entrando em detalhes



Concessionárias 
podem cometer 
erros.

fato 1

São erros de medição, de 
aplicação de tarifas e muitos 
outros. Comprovar esses erros 
dá muito, MUITO trabalho.



Concessionárias 
aplicam multas.

fato 2

Multas que podem ser 
evitadas se sua empresa fizer 
a administração e gestão 
eficiente da energia.



Existem outras 
opções, como  
o mercado livre.

fato 3

Em função da complexidade e reflexos de 
longo prazo envolvidos no processo de 
migração, é imprescindível a realização de 
estudos prévios independentes, para 
embasar uma correta tomada de decisão



Energia deve ser 
bem utilizada.

fato 4

Erros operacionais, relativos à forma 
de utilizar a energia, impactam muito 
no custo e eles acontecem o tempo 
todo. A boa notícia é que eles podem 
ser identificados e corrigidos.



É aí que 
entra a Siclo.
Nosso papel é auxiliar os clientes 
nas tomadas de decisão relativas 
ao gerenciamento da energia, na 
busca constante do menor custo 
por kWh consumido.



Nossa energia é 
a informação.

quem somos



Somos uma equipe 
multidisciplinar, com 
expertise na gestão e 
monitoramento da energia 
elétrica, utilizando sistema 
inovador e de alta tecnologia.

Empresa com certificação do 
Sistema de Gestão da Qualidade 
com base na norma ISO 9001

Somos conhecidos e respeitados em 
todo o mercado: concessionárias, 
geradoras de energia, fornecedores 
em geral e, claro, clientes.

Possuímos experiência em 
atendimento simultâneo a mais 
de 1.000 unidades consumidoras.

1.000

sobre a siclo



Possuímos clientes em 
todos os estados do Brasil. 
São centenas de empresas 
atendidas pela Siclo.

Clientes



clientes por segmento

Veja lista completa em www.siclo.com.br indústria



clientes por segmento

Veja lista completa em www.siclo.com.br varejo



clientes por segmento

Veja lista completa em www.siclo.com.br serviços



clientes por segmento

Veja lista completa em www.siclo.com.br serviços



clientes por segmento

Veja lista completa em www.siclo.com.br serviços



Como organizamos nossa 
oferta de serviços.

serviços



Gestão de Energia

Diagnósticos e Análises Técnicas

Consultoria / Orientação 
na Tomada de Decisões

Com uma gestão e acompanhamento  
diário e online, a Siclo monitora e prima pela 
otimização do custo da energia elétrica de seus 
clientes. Com tecnologia e conhecimento técnico, age 
proativamente em adequações e possíveis problemas 
relacionados ao gerenciamento deste recurso.

Através de uma atuação técnica e pontual, a Siclo 
utiliza toda sua expertise para avaliar questões 
específicas de uma situação vivida pelo cliente.

A Siclo auxilia os clientes a tomarem as melhores 
decisões em situações específicas, considerando as 
diversas questões técnicas envolvidas na relação com 
geradoras, distribuidoras e comercializadoras de energia. Serviços



Gestão de 
Energia

• acompanhamento continuado 

• implantação de sistema de monitoramento online 

• conferência/auditoria dos valores cobrados nas faturas 
de energia elétrica 

• verificação sistemática da melhor contratação e 
enquadramento tarifário 

• implementação de rotinas de controle de consumo, 
demanda e fator de potência 

• quantificação/validação e auditoria de resultado do 
ingresso no mercado livre 

• previsão/simulação do valor da fatura de energia 

• encaminhamento e acompanhamento de trâmites 
junto as distribuidoras e comercializadoras de energia 
(reclamações, alterações contratuais, solicitação de 
serviços, etc...)  

• atuação pró-ativa 

• acesso online a banco de dados exclusivo (faturas de 
energia, contratos e relatórios)

serviços



serviços

Diagnósticos 
e Análises 
Técnicas

• estudos de viabilidade da migração para o 
“mercado livre” de energia e auditoria 
independente dos resultados 

• análise e avaliação de projetos de geração própria 
(fontes alternativas, geração distribuída, ...) 

• avaliação e validação de projetos de eficiência 
energética  

• pré-dimensionamento da necessidade de 
capacitores e análise de projetos para a correção 
do fator de potência 

• laudos técnicos de distribuição de custos da 
energia elétrica para fins de crédito de ICMS 
sobre energia  

• medições de grandezas elétricas, com 
equipamento digital.



serviços

Consultoria / 
Orientação na 

tomada de 
Decisões

• orientação para a formalização/ajuste da 
contratação da energia nas ocasiões de aumento/
redução de carga ou implantação de novas 
unidades 

• suporte para as diversas necessidades junto a 
geradoras de energia, distribuidoras e 
comercializadoras de energia 

• treinamento de gestores e técnicos 

• apoio na seleção de equipamentos para geração, 
gestão, medição e controle da energia 

• palestras sobre mercado de energia a clientes e 
públicos de interesse



Agora que você já conhece 
a Siclo, que tal juntar-se a 

nós e conversarmos sobre a 
energia da sua empresa?



Av. Cristovão Colombo, 2240/404  • Porto Alegre / RS  •  (51) 3337 7677  • siclo@siclo.com.br 

www.siclo.com.br


