
PROGRAMA MAIS PARCEIROS INOVACARE SOLAR 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 

Em um setor relativamente novo como o da energia solar fotovoltaica no Brasil, entendemos que o seu 
crescimento depende totalmente da qualidade dos produtos e serviços entregues ao mercado, que só pode ser 
alcançado com uma cadeia de suprimentos forte e comprometida de fato a encarar todos os desafios de uma 
jornada que vai culminar em uma revolução energética nos próximos anos. 
 

Na linha de frente desta revolução está você integrador e nós, como distribuidores, te respeitamos e 
procuramos não fornecer apenas produtos, mas soluções que amenizem as dores do seu dia a dia. Desta maneira, 
entre outras coisas, avaliamos todos os nossos fornecedores para garantir produtos de qualidade. Oferecemos 
suporte e assistência técnica própria para que você evite longas filas de atendimento nos call centers dos 
fabricantes. Também oferecemos garantia própria no primeiro ano em todos os produtos que fornecemos. Como 
se não bastasse, desenvolvemos parcerias com instituições de ensino para capacitação técnica dos profissionais 
que atuam no mercado. 
 

Por fim, não queremos apenas vender produtos, mas estabelecer uma parceria de longo prazo que 
permita o crescimento em conjunto de sua empresa e a Inovacare SOLAR. Assim, estamos apresentando aqui o 
nosso programa de parceria MAIS PARCEIROS Inovacare SOLAR. São vários os benefícios para você integrador 
parceiro da Inovacare SOLAR. 
 
 
ESTRUTURA DO PROGRAMA 
 

São 3 níveis classificados por valor médio de compra mensal na Inovacare SOLAR. Os benefícios são 
progressivos de acordo com o nível em que o integrador se encontra. A tabela a seguir mostra os níveis, o valor 
mensal médio em compras na Inovacare SOLAR para alcançar cada nível e os benefícios de cada nível. 
 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

Compra média mensal de R$ 
20 mil a R$ 40 mil 

Compra média mensal acima de 
R$ 40 mil até R$ 150 mil 

Compra média mensal maior que R$ 150 
mil 

• Permissão para acessar no site, 
através de login, conteúdos 
técnicos exclusivos, como 
vídeos explicativos, artigos 
avançados, dicas e muito mais  

 

• Acesso no site a templates de 
propostas, contratos, relatórios 
de visitas técnicas, relatórios de 
comissionamento e muito mais 

 

• 2% de desconto em qualquer 
compra 

• Permissão para acessar no site, 
através de login, conteúdos técnicos 
exclusivos, como vídeos explicativos, 
artigos avançados, dicas e muito mais  

 

• Acesso no site a templates de 
propostas, contratos, relatórios de 
visitas técnicas, relatórios de 
comissionamento e muito mais 

 

• Divulgação de cases, com 
marcação da empresa integradora, 
nas redes sociais da Inovacare 
SOLAR 

 

• 2,5% de desconto em qualquer 
compra 

 

• Flexibilização nas formas de 
pagamento 

 

• Suporte técnico preferencial 

• Permissão para acessar no site, 
através de login, conteúdos 
técnicos exclusivos, como vídeos explicativos, 
artigos avançados, dicas e muito mais  

 

• Acesso no site a templates de 
propostas, contratos, relatórios de visitas 
técnicas, relatórios de comissionamento e 
muito mais 

 

• Divulgação de cases, com marcação da 
empresa integradora, nas redes sociais da 
Inovacare SOLAR 

 

• 3,0% de desconto em qualquer compra 
 

• Flexibilização nas formas de pagamento 
 

• Suporte técnico preferencial 
 

• Extensão da garantia própria Inovacare SOLAR 
para 2 anos 

 

• Indicação para clientes finais 

 
 
 

 



INSCRIÇÃO NO PROGRAMA 
 
 Para participar do programa MAIS PARCEIROS, o integrador deve se cadastrar no site da Inovacare SOLAR 
preenchendo o Formulário de Adesão ao Programa MAIS PARCEIROS Inovacare SOLAR. O faturamento médio 
mensal para classificação em algum nível do programa começa a ser calculado a partir da data de inscrição do 
integrador no programa. 
 
 
CÁLCULO DO FATURAMENTO MÉDIO (VALOR MÉDIO DE COMPRAS MENSAIS) 
 

O faturamento médio mensal é calculado fazendo-se a média dos valores de compra dos últimos 3 meses 
a partir da adesão ao programa e será atualizado mensalmente pela média dos 3 últimos meses; 
 

O integrador então passa a fazer parte do programa no mês seguinte à primeira compra, desde que tenha 
aderido formalmente a ele por meio do Formulário de Adesão ao Programa MAIS PARCEIROS Inovacare SOLAR e 
atingido a média de faturamento necessária para atingir um dos níveis do programa; 
 

As médias de faturamento iniciais são calculadas da seguinte maneira: 
 

• Primeiro mês após a adesão: a média é o faturamento do primeiro mês; 
 

• Segundo mês após a adesão: a média é a soma do faturamento dos 2 meses dividido por 2; 
 

• Terceiro mês em diante após a adesão: a média é a soma do faturamento dos 3 meses anteriores 
dividido por 3. 

 
O nível no programa é atualizado mês a mês conforme a média de faturamento dos últimos 3 meses. Para 

este cálculo são considerados os valores dos produtos, excluindo-se outros valores que possam fazer parte do 
valor total da nota fiscal, como fretes e valores de serviços para repasse aos integradores, entre outros. São 
válidas compras cujas notas fiscais tenham sido emitidas pela Inovacare SOLAR. 

 
 
PARTICULARIDADES DE CADA BENEFÍCIO 
 

Os benefícios para cada nível foram pensados levando em consideração pesquisas de mercado e 
principalmente nosso histórico de relacionamento com integradores desde 2016. Podem, portanto, evoluir com o 
tempo, conforme novos cenários e tecnologias vão surgindo. A seguir apresentamos as particularidades dos 
benefícios: 
 

• Permissão para acesso de conteúdos exclusivos no site Inovacare SOLAR: vamos alimentar 
continuamente o site com conteúdos técnicos e comerciais, entre outros, que somente parceiros do 
programa MAIS PARCEIROS vão ter acesso indefinidamente. Este conteúdo pode se tornar público 
eventualmente, mas por tempo limitado. (Níveis 1,2 e 3); 

 

• Acesso a templates de documentos no site Inovacare SOLAR: aqui damos acesso aos parceiros do 
programa a modelos de documentos tais como propostas, contratos, relatórios de visitas técnicas e 
comissionamento, entre outros, os quais o integrador pode adequar à sua realidade e usá-los livremente. 
(Níveis 1,2 e 3); 

 

• Divulgação de instalações de nossos parceiros nas nossas redes sociais: a Inovacare SOLAR é bem ativa 
nas redes sociais, tais como Facebook, Instagram e Linkedin. Aqui compartilhamos nosso espaço digital 
com nossos parceiros, divulgando seus cases de sucesso, dando a oportunidade de um impulsionamento 
em suas vendas. Para realizarmos esta divulgação, os equipamentos devem ter sido todos fornecidos pela 
Inovacare SOLAR, a documentação do projeto deve estar completa e deve haver o aceite do cliente final 
para divulgação. (Níveis 2 e 3); 

 



• Indicação de clientes finais: a Inovacare SOLAR mantém um programa para clientes finais chamado VOCÊ 
SOLAR. Os clientes captados por este canal serão encaminhados para os integradores cadastrados no 
programa MAIS PARCEIROS na ordem da maior para a menor média de faturamento dentro do nível 3 do 
programa. Se após 10 indicações para o mesmo parceiro, este não conseguir fechar uma venda, este 
benefício será cortado para este parceiro. (Nível 3); 

 

• Descontos em qualquer compra: é concedido para os parceiros do programa descontos de acordo com o 
nível no programa (2% para nível 1; 2,5% para nível 2; 3,0% para nível 3). Estes descontos são concedidos 
para pedidos fechados na plataforma, exclusivamente. Estes descontos não são aplicáveis para 
promoções. (Níveis 1, 2 e 3) 

 

• Flexibilização na forma de pagamento: a Inovacare SOLAR possui formas de pagamento padrão 
divulgadas em sua POLÍTICA COMERCIAL. Os parceiros níveis 2 e 3 podem negociar estas formas de 
pagamento a cada compra. (Níveis 2 e 3); 

 

• Suporte técnico preferencial: a Inovacare SOLAR mantém equipe técnica para prestar suporte e 
assistência técnica aos seus clientes. Se você é parceiro nível 2 ou 3, tem preferência de atendimento. 
(Níveis 2 e 3); 

 

• Extensão da garantia própria Inovacare SOLAR: a Inovacare SOLAR oferece garantia própria de um ano a 
todos os produtos que comercializa. Para parceiros do programa no nível 3, oferecemos 1 ano extra. 
(Nível 3). 

 
 

CONCLUSÃO 
 
 Então integrador. Vamos dar início a esta parceria e crescer juntos? Estamos aqui prontos para te atender 
da melhor maneira possível, de pessoa para pessoa, ajudando a tornar o seu dia a dia mais fácil e sem 
complicações. 
 
 
 Te aguardamos. 
 
 

Equipe Inovacare SOLAR 


