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PROGRAMA DE PARCERIA ENERGENYX 

 

Em um contexto em que a concorrência no mercado fotovoltaico é cada vez mais acirrada (e, por 

vezes, desleal), nunca foi tão importante ao integrador solar escolher um Distribuidor que esteja ao seu 

lado. Há fornecedores de equipamentos que demonstram interesse pelo integrador, mas, na prática, o 

desrespeitam com péssimo atendimento e atrasos sucessivos na entrega dos equipamentos, deixando-o 

em péssima situação ante seus clientes finais. Exigem “fidelidade”, mas o que oferecem é suficiente para 

fazer o integrador prosperar como empresário?  

Pensando nisso, a Genyx Solar Power, reconhecida pela curadoria que faz de seus produtos, 

apresenta a você, integrador parceiro, o EnerGenyx, o primeiro Programa de Parceria do mercado solar 

fotovoltaico! 

O EnerGenyx nasceu para: 

▪ Colocar o integrador parceiro no lugar de destaque que merece, oferecendo-lhe um a 

exposição devida para conquistar espaço no mercado. 

▪ Garantir ao integrador a vantagem competitiva de adquirir equipamentos de alta qualidade 

com preços mais competitivos, garantindo máximo aproveitamento em suas negociações 

com seus clientes finais. 

▪ Fomentar negócios por meio da disseminação de conhecimento e melhores práticas, para 

que o integrador parceiro seja, cada vez mais, um empreendedor de sucesso, capaz não só 

de sobreviver no mercado, mas de prosperar. 

 

As Categorias 

O parceiro do Programa EnerGenyx poderá ser classificado em quatro categorias: 

▪ Elite 

▪ Premium 

▪ Master 

▪ Especialista 

 

Categoria Elite **** 

Para atingir a categoria, o parceiro deverá ter atingido a quantidade mínima de 450.000 pontos 

em um período máximo de 3 meses consecutivos. Abaixo, lista dos benefícios que estarão disponíveis para 

essa categoria. 

▪ 4% de desconto em qualquer pedido da plataforma Genyx. 

▪ Participar do exclusivo Maestria EnerGenyx®. 
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▪ Grátis o exclusivo Site Integrador EnerGenyx.  

▪ Ter um “case” de sucesso por trimestre postado no site da Genyx, com vídeos e imagens. 

▪ Pagamento do serviço em 48 horas úteis após a emissão da NF. 

▪ Indicação como parceiro no mapa Genyx de Integradores. 

▪ Kit EnerGenyx de boas vindas. 

 

Categoria Premium *** 

Para atingir a categoria, o parceiro deverá ter atingido a quantidade mínima de 200.000 e máxima 

de 449.999 pontos em um período máximo de 3 meses consecutivos. Abaixo, lista dos benefícios que 

estarão disponíveis para essa categoria. 

▪ 3% de desconto em qualquer pedido da plataforma. 

▪ Participar do exclusivo Maestria EnerGenyx®. 

▪ Grátis o exclusivo Site Integrador EnerGenyx. 

▪ Pagamento do serviço em 48 horas úteis após a emissão da NF. 

▪ Indicação como parceiro no mapa Genyx de Integradores. 

▪ Kit EnerGenyx de boas vindas. 

 

Categoria Master ** 

Para atingir a categoria, o parceiro deverá ter atingido a quantidade mínima de 120.000 e máxima de 

199.999 pontos em um período máximo de 3 meses consecutivos. Abaixo, lista dos benefícios que estarão 

disponíveis para essa categoria. 

▪ 2% de desconto em qualquer pedido da plataforma. 

▪ Participar do exclusivo Maestria EnerGenyx®. 

▪ Indicação como parceiro no mapa Genyx de Integradores. 

▪ Kit EnerGenyx de boas vindas. 

 

Categoria Especialista * 

Essa categoria é a porta de entrada do Programa de Parceira. Nosso desejo é que o integrador parceiro se 

sinta parte integrante do programa da empresa, experimentando benefícios já nos primeiros passos 

conosco. Para atingir a categoria, o parceiro deverá ter atingido a quantidade mínima de 60.000 e máxima 

de 119.999 pontos em um período máximo de 3 meses consecutivos. Abaixo, lista dos benefícios que 

estarão disponíveis para essa categoria. 

▪ 1% de desconto em qualquer pedido da plataforma. 

▪ Kit EnerGenyx de boas vindas. 
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Pontuação 

A pontuação padrão do Programa ExerGenyx é de 1 ponto ganho para cada R$1,00 faturado (não 

incluindo frete ou serviço do integrador). Condições especiais, entretanto, poderão surgir a qualquer 

momento, elevando a quantidade de pontos por real faturado. Por esse motivo, o integrador parceiro deve 

estar sempre atento aos informes da Genyx, bem como acessar à plataforma com frequência, para que não 

perca ótimas oportunidades! 

 

Benefícios 

➔ Descontos na plataforma 

Os descontos na plataforma serão concedidos para os projetos customizados, itens avulsos e 

também para os kits prontos. Cada categoria tem seu percentual de descontos associado.  

Para os casos em que tivermos itens ou kits prontos em promoção, e se assim explicitado, o desconto 

proporcional da categoria poderá ser removido. 

 

➔ Grátis o exclusivo Site Integrador EnerGenyx 

A Genyx irá desenvolver e gerenciar um site para os parceiros das categorias permitidas, com 

conteúdo fornecido pelo parceiro. O site conterá: 

▪ Imagens, textos e “cases de sucesso” do parceiro 

▪ Marcas de equipamentos oferecidos pela Genyx 

▪ Calculadora Solar, para que o cliente final possa fazer a sua simulação e, ao final, ter seus 

dados compartilhados com o integrador parceiro. 

O site permanecerá no ar enquanto o parceiro estiver presente nas categorias permitidas. Caso o parceiro 

faça um downgrade de categoria, o mesmo será informado sobre a retirada do site do ar, no prazo de 15 

dias. 

➔ “Case” de sucesso 

Dentro da área do Blog da Genyx, serão apresentados, trimestralmente, “cases” de sucesso dos 

parceiros na categoria Elite. Serão apresentados conteúdos em texto e/ou vídeo. O parceiro que alcançar 

a referida categoria, será contatado a fim de, se de seu interesse for, fornecer mídia e informações para 

divugação. Para tanto, algumas regras fazem-se necessárias: 

▪ Confirmação de que todos os equipamentos da instalação citada tenham sido fornecidos pela 

Genyx 

▪ Instalação concluída e com toda documentação em dia (ART, Projetos etc.) 

▪ Aceite também do cliente final para a veiculação de imagens de seu sistema no “case”. 
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➔ Pagamento de nota fiscal de serviços em 48 horas úteis 

Para os parceiros que possuírem pedidos com serviço incluso e dentro das categorias que 

permitem pagamento em 48 horas úteis, ficam definidas as seguintes regras: 

▪ A nota fiscal de serviço somente poderá ser emitida após o faturamento do pedido, podendo 

ocorrer dentro do mesmo dia. (Ex.: Nota de faturamento emitida no dia 01/09 e nota de 

serviço emitida logo após, ainda no dia 01/09. 

▪ A nota fiscal de serviço será paga 2 dias úteis após o dia de faturamento do pedido, em regime 

de D+2 (seguindo o exemplo acima, o pagamento da nota de serviços se daria no dia 03/09). 

▪ Não serão permitidas emissões de notas de serviços após o 25º dia do mês. Após esse dia, a 

emissão da nota deverá ocorrer no dia primeiro do mês subsequente. 

 

➔ Maestria EnerGenyx® 

Todas as categorias que possuam acesso ao Maestria EnerGenyx® (online e/ou presencial), 

participarão de encontros mensais ao vivo (com gravação e posterior veiculação em plataforma digital) 

com referências de mercado em cada um dos pilares que sustentam uma empresa de energia solar. Abaixo, 

algumas premissas que serão adotadas: 

▪ As empresas parceiras terão acesso controlado aos encontros ao vivo, limitando-se a 

presença máxima de 5 pessoas por empresa (em caso de eventos presenciais, o limite poderá 

ser reduzido). 

▪ Certificados serão concedidos em função de atingimento de pontuação mínima. 

 

Abaixo, os macro-temas que serão contemplados nas mentorias exclusivas do Programa 

EnerGenyx, que contarão com excelência de conteúdo e profissionais com vasta experiência no setor: 

▪ Jurídico 

▪ Vendas 

▪ Marketing 

▪ Técnico 

▪ Gestão Financeira 

▪ Gestão de Projetos 

▪ Gestão de Pessoas 

 

Expoentes do mercado em cada uma das áreas ministrarão conteúdos práticos de alta relevância, 

além de fomentar discussões e auxílio mútuo dentro do grupo de integradores participantes. Destaque 

para os encontros com Barbara Rubim, maior nome do país no tema. Os encontros da área jurídica do 
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Maestria EnerGenyx ® ajudarão o integrador parceiro a obter entendimento sobre as principais questões 

relativas a regulação, nomas e contratos do mundo solar fotovoltaico brasileiro.  

 

➔ Indicação como parceiro no mapa Genyx de Integradores 

Os parceiros das categorias permitidas, terão seu nome e contatos publicados no mapa do 

integrador, para que os parceiros finais que acessem o site Genyx tenham como encontrar um de nossos 

parceiros. O integrador entrará e sairá automaticamente da lista, dependendo da categoria em que se 

encontre 

➔ Kit EnerGenyx de boas vindas 
Integrador parceiro EnerGenyx recebe o mais delicioso kit de boas-vindas, com café e cerveja 

Genyx! Ao atingir atingir uma categoria que possua tal benefício pela primeira vez, receberá o presente em 

seu endereço de escolha.  

 

Condições de classificação e manutenção no programa 

➔ Períodos de classificação 

Os períodos de classificação serão sempre de 3 meses consecutivos do integrador parceiro. A 

pontuação acumulada em até 3 meses corridos definirá a categoria do parceiro para o mês subsequente, 

na qual permanecerá pelos próximos 3 meses. 

 

Exemplo: a pontuação acumulada do parceiro ao longo dos meses de junho, julho e agosto definirá 

a categoria dele no período de setembro, outubro e novembro. A depender dos pontos que acumular de 

setembro a novembro, iniciará dezembro em categoria inferior, igual ou superior. Considerando ainda o 

exemplo anterior, digamos que o parceiro tenha atingido a pontuação necessária para uma determinada 

categoria já no mês de junho. Nesse caso, iniciará o mês de julho (subsequente) já na categoria nova, 

permanecendo na mesma até, pelo menos, setembro (3 meses consecutivos). 

 

➔ Forma de medição 

A medição para categorização será feita através do faturamento (notas fiscais emitidas). Notas 

fiscais eventualmente canceladas terão efeito de subtração na pontuação do parceiro. 
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➔ Parceiros Inativos  

O parceiro que permanecer inativo dentro dos 3 meses de medição, terá sua categoria rebaixada 

em 1 nível para os próximos 3 meses. Em permanecendo inativo por mais 3 meses consecutivos, terá seu 

cadastro removido do programa de parceria. 

 

➔ Condições de equiparação de programas de fidelidade 

A Genyx deseja ao seu lado todo profissional do mercado solar que queira fazer a diferença para 

a sociedade, atuando de forma séria e elevando o nível da GD solar no Brasil. Assim, integradores parceiros 

de outras distribuidoras serão muito bem-vindos à Genyx, sendo oferecida a equiparação de nível no 

programa EnerGenyx, compatível com o programa do concorrente. Para tanto, algumas regras se aplicam: 

▪ O parceiro precisa comprovar o status no concorrente através de um print da tela aonde 

mostre a categoria em que se encontra enquadrado. 

▪ O parceiro necessitará cumprir com metade dos pontos necessários no trimestre de 

classificação, para manter o nível no trimestre seguinte. Ex.: Caso o parceiro tenha sido 

enquadrado como Elite, ele precisará de 250.000 pontos, ao invés de 500.000 pontos, para 

permanecer na categoria nos próximos 3 meses consecutivos. Caso ele atinja, por exemplo, 

200.000 pontos, será categorizado como Premium. 

▪ Esse benefício poderá ser concedido uma vez ao ano, para qualquer integrador que solicitar 

a equiparação, tendo ou não status atual no programa EnerGenyx. 

 

 

Agora de empreendedor para empreendedor: amigo integrador, aceita a minha proposta de 

te ajudar, por meio do EnerGenyx, a tornar-se uma referência no mercado fotovoltatico na sua 

região nos próximos 12 meses? 

 

Do seu parceiro, 

 

Lucas Freitas 

CEO da Genyx Solar Power 


