


Somos uma empresa especializada em conectar as melhores soluções de mercado às principais 

necessidades dos nossos clientes, assim como prestar consultoria em áreas específicas de 

conhecimento.

Nascemos com objetivo de atender demandas por soluções mais adequadas às necessidades das 

empresas, sempre com foco em resultado, baixo custo, alta rentabilidade e satisfação do 

cliente.

Trabalhamos com parcerias, que possuem soluções líderes em seus segmentos e que nos 

permitem levar aos nossos clientes e prospects soluções personalizadas, modularizadas, de 

baixo custo e alta rentabilidade, permitindo assim que tenhamos a tranquilidade de entregar 

satisfação ao cliente.

Conheça nossas unidades de negócios nos próximos slides



Ardiri Energia é uma unidade de negócios da holding Ardiri Soluções Empresariais.

Eficiência Energética é a principal atividade da Ardiri Energia.

Nosso negócio é atuar junto aos parceiros de tecnologia para levar aos clientes o que há de

melhor em eficiência energética.

Atuamos com:

Filtros Capacitivos

Iluminação LED

Fotovoltaico

Gestão de Consumo de Energia e Utilidades.



Nosso parceiro na atuação do segmento Filtros Capacitivos,

a Lumilight é uma empresa Brasileira, líder de mercado

em seu segmento.

O Filtro Capacitivo Lumilight é um equipamento eletrônico

desenvolvido em altos padrões tecnológicos com sistema de

automação em paralelo único e exclusivo, aplicado em rede

elétrica, filtrando e desviando para o solo as interferências

que causam as distorções, tais como as frequências

harmônicas indesejadas, espúrios, ruídos, etc.

Essas distorções quase imperceptíveis são as responsáveis

por enormes prejuízos aos motores e eletroeletrônicos

conectados a todo o sistema da energia circulante, assim

como aumento no consumo de energia elétrica.

Ganhos diretos 
de

8 a 20%
No consumo 
registrado de 

energia

Rápido 
retorno de 

investimen
to

Proteção até 

680 V

8 anos

De garantia

Maior 

aproveitamento
da energia



Nosso parceiro no segmento de iluminação LED e Energia

Solar – Fotovoltaico.

A Demape tem mais de 30 anos de mercado, possui área

fabril dedicada à produção de seus equipamentos.

Realizam projetos luminotécnicos, projetos de iluminação

solar (fotovoltaico), assim como a realização das atividades

de retrofit e descarte.

Com atuação nacional, a Demape está pronta para atender

aos mais diversos tipos de projetos de eficiência em

iluminação e geração de energia fotovoltaica.



Smart Web é uma prestação de

serviços da Ardiri Energia,

realizada de forma exclusiva aos

nossos clientes, com foco

principal em Controle, gestão e

supervisão de energia elétrica,

utilidades e processos via

internet, contemplando eventos

e alarmes via e-mail, relatórios

analíticos e análises de

situações.

Solução adequada para gestão

centralizada, com informação

confiável e em tempo real.

Análises

➢ Consumo Real Energia x 

Concessionária 

➢ Rateio Consumo 

(Shopping e Edifícios)

➢ Revisão de Demanda 

Contratada 

➢ Contratação kwh 

Mercado Livre

➢ Simulação para Cargas 

Indutivas e Capacitivas

➢ Banco de Capacitores 

para Correção de Fator 

de Potência

➢ Meta de Consumo Geral 

e Setorial

Relatórios

➢ Acompanhamento e Gestão 

On-line do Consumo 

➢ Consumo Ponta x Fora 

Ponta VS Concessionária

➢ Curvas de Consumo

➢ Simulação de Faturas de 

Energia

➢ Relatórios Análise Histórica

➢ Rateio de Custos do 

Consumo

➢ Envio diretamente por e-

mail

➢ Arquivamento total das 

análises



Ardiri Sistemas é uma unidade de negócios da holding Ardiri Soluções Empresariais.

A Ardiri Sistemas tem como principal atividade conectar empresas e soluções.

Nosso negócio é levar aos nossos clientes que o há de melhor em soluções de tecnologia da

informação para diversos segmentos de negócios.

Nosso foco:

❖ Software & Service Selection

❖ Business Intelligence

❖ Data Analytics

❖ Cognitive Intelligence

❖ Software Architecture

❖ Payment Gateway



Portal de comunicação 

multiplataforma para 

integração interativa e 

gestão acadêmica

Com Qlick Sense

explore seus dados de 

forma intuitiva, tudo em 

um só lugar e tome 

decisões significativas.

O BlackLine realiza 

reconciliações de 

transações, contas 

diversas e revisões 

automatizadas.

SAP S/4HANA é um 

pacote de gestão de 

recursos empresariais 

em tempo real para 

negócios digitais.

Sistema de meio de 

pagamentos para 

transações, aceito pelas 

maiores bandeiras.

Plataforma de 

comunicação baseada 

em inteligência artificial 

para interação 

cognitiva.



Tecnologia da Informação - T.I. – não se limita somente à sistemas de informática, é importante considerar que

uma boa escolha de sistema, uma implantação de sistema assertiva, sem atrasos e sem retrabalhos é muitas vezes

mais importante do que o sistema em si.

Para apoiar nossos clientes, atuamos em três frentes de serviços de consultoria que atendem de forma objetiva e prática

pontos determinantes de qualquer projeto de implementação/troca de software.

Software & Service Selection

❖ Elaboração de RFP, RFI e RFQ

❖ Análise de Propostas Técnicas

❖ Análise de Escopo do Projeto

❖ Avaliação de Pré Vendas 

❖ KPIs de Aprovação de Software

Serviços personalizados para cada 

cliente em todas as etapas, sem 

“copy/paste”.

Project Management

❖ Implantação Metodologias

❖ Elaboração de Status Report

❖ Gestão de Cronograma

❖ Controle de Demandas  

❖ Engajamento Equipe

Todas as etapas do projeto são 

documentadas e viram base de 

consulta pós-projeto.

Solutions Architecture

❖ Avaliar Necessidade Cliente

❖ Entender Recursos Disponíveis

❖ Captar Recursos Necessários

❖ Desenhar solução Final

❖ Acompanhar Implementação

Aproveitamento dos recursos 

internos com o complemento de 

recursos externos.



O time de consultores ARDIRI faz isso apoiado em três pilares: Simplicidade, Agilidade e

Experiência.

Temos um time de consultoria multidisciplinar, que traz toda a experiência de mercado para

suas áreas de atuação, a fim de entender e atender nossos clientes da maneira exclusiva.

Atendemos qualquer tipo de segmento, por já termos atuado em pequenas, médias e grandes

empresas nacionais e internacionais, inclusive em startup's, nos segmentos de indústria,

comércio, varejo, atacado, serviços, engenharia, bens de consumo, agronegócios, aviação,

entre outros.

Prezamos pela organização nos serviços que prestamos, todo trabalho que realizamos é

documentado e tal documentação é entregue para o cliente, como uma biblioteca de

documentos para consulta.



Estruturação Empresarial

Readequar processos ou criar

novos, utilizando metodologias

objetivas para melhor

aproveitamento dos recursos com

foco no resultado.

Estruturação Comercial

Compartilhar com o cliente as

experiências em campo associadas

ao conhecimento técnico na área

para realização do "go to market".

Estruturação Sistêmica

Conectar clientes aos mais

modernos sistemas, estruturando

RFP, Gerenciamento do Projeto até

o GoLive. Experiência em projetos

de alta complexidade em diversos

segmentos.

Orientação Financeira

Especialistas em estruturação

financeira, investimentos e tomada

de recursos a disposição para

elaborar melhor estratégia para

tomada de decisão.



Empresariais

❖ Levantamento de Processos

❖ Remodelagem de Processos

❖ Macro Processos

❖ Decomposição de Processos

❖ Matriz de Riscos

❖ Elaboração de KPI's

❖ Gerenciamento de Projetos

❖ Gestão de Mudanças

Sistemas

❖ RFP, RFI e RFQ

❖ Análise de Proposta Técnica

❖ Pré / Pós Vendas

❖ Apoio a Tomada de Decisão

❖ Escritório de Projetos (PMO)

❖ Quality and Assurance

❖ Sustentação Administrativa

❖ Suporte Nível I

Comerciais

❖ Abertura de Mercado

❖ Aderência ao Mercado

❖ Política Comercial

❖ PDCA Comercial

❖ Estruturação de Canais

❖ PDV em Grandes Players

❖ Construção de Equipe

❖ Capacitação Comercial

Financeiras

❖ Terceirização (BPO)

❖ Rotina Adm/Financeira

❖ Controles Gerenciais

❖ Análises Financeiras

❖ Startup Valluation

❖ Viabilidade Financeira

❖ Analise de Investimentos

❖ Analise de Financiamentos



e-mail: contato@ardiri.com.br

site: www.ardiri.com.br
fones: (11) 98162-1520 | (11) 97629-3978 | (11) 99470-1710

Clique Aqui para solicitar uma reunião!

mailto:contato@ardiri.com.br?subject=Contato

