
Manual do Distribuidor
Schutten We Brazil 



A We Brazil Energy foi fundada a mais de um ano e tem como parceira  a 

Schutten Solar, que tem mais de 10 anos de experiência no mercado foto-

voltaico.

Localizada na cidade de Campinas, a fábrica que tem prazo para inicio de 

produção no segundo semestre de 2016, terá condição de atender o mer-

cado brasileiro, trazendo preços competitivos, tecnologia de ponta, além 

de linhas de créditos atrativas. 
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Sobre nossa 
empresa



Vantagens em ser 
um parceiro da 
Schutten We Brazil
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Acesso exclusivo aos produtos da Schutten We Brazil em sua 

região;

Garantia da qualidade dos produtos, agilidade nas entre-

gas/trocas e confiabilidade na garantia;

Assessoria na elaboração e execução dos projetos fotovol-

taicos;

Assessoria na obtenção de crédito para viabilizar a implan-

tação dos sistemas fotovoltaicos;

Condições e preços diferenciados, oferecendo competiti-

vidade no mercado e excelentes margens de lucro;

Liberdade para captar receita com os serviços de instala-

ção e manutenção;

O representante terá acesso a todo o material de marke-

ting elaborado pela Schutten WE Brazil, bem como apoio 

em campanhas de marketing e vendas.



A Schutten We Brazil desenvolveu parcerias com diferentes empresas, para que possa fornecer a solução com-

pleta para a geração de Energia Fotovoltaico.

Produtos
Schutten We Brazil

Inversor Solar 
Fotovoltaico

Cabos Solares e 
acessórios

Estrutura de 
Sustentação + Kit de 

Aterramento

String Box
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Impostos incidentes na venda:

Contribuição social - 1,2%

Imposto de renda - 1,08

PIS - 3,00%

Cofins -  0,65%

KIT ISENTO DE ICMS!

Aplicando até 83% de margem o distribuidor ainda pode praticar os preços médios do mercado!

Rentabilidade do Distribuidor
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Uma casa média possui um 
consumo de aproximadamen-
te 670kW/h mês e com uma 
conta de energia  por volta de 
R$450,00.

Para abastecer uma casa, é ne-
cessário um kit com 4,0kWp.

O preço de mercado do Kit 
de 4,0kWp é de em média 
R$30.000,00.

O Kit de 4,0kWp da Schutten 

We Brazil custa R$15.810,32 

para o Distribuidor Oficial.



Condição para ser
um Distribuidor
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Ser pessoa jurídica;

Ter uma estrutura mínima para atendimento a clientes (escri-

tório ou loja);

Ter estrutura de pessoal suficiente para garantir o bom aten-

dimento a clientes na venda, entregas e pós vendas;

Montagem de um Kit Fotovoltaico para apresentação em 

show room para clientes conforme lay-out aprovado pela 

Schutten WE Brazil.

Aquisição de um estoque mínimo para pronto atendimento 

aos clientes (o estoque mínimo é definido de acordo com a 

região de atuação).



Kit

Resid. Peq. 2,0kw Até 216,00 R$ 10.191,96

R$ 14.529,98

R$ 18.832,00

R$ 27.894,56

R$ 36.683,20

R$ 45.899,40

R$ 56.599,20

R$ 135.377,10

R$ 199.734,90

R$ 336.699,50

Até 380,00

Até 550,00

Até 750,00

Até 1.000,00

Até 1.300,00

Até 1.650,00

Até 4.500,00

Até 6.500,00

Até 11.000,00

Conta aproximada Preço Unitário
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Quantidade

Região A

10

10

3

3

2

2

1

1

-
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Quantidade

Região B

6

6

2

2

2

1

0

0

-
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Quantidade

Região C

Resid. Peq. 3,5kw

Resid. Med. 5kw

Resid. Med. 7kw

Resid. Gde. 10kw

Resid. Gde. 12kw

Resid. Gde. 15kw

Empresárial 40kw

Empresárial 60kw

Empresárial 100kw

TOTAL

CUSTO

36 kits / 360kWp 32 KITS / 190 kWp 19 kits / 89 kWp

R$ 1.316.638,98 R$ 744.540,58 R$ 361.050,56

Pedidos Mínimos
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Documentos e 
Informações 
Necessárias
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Contrato social (ultima alteração);

Balancete do último exercício emitido pelo contador;

Certidão simplificada da junta comercial;

Quantidade de funcionários e cargos existentes na           

empresa;

Local de interesse para atuação da representação;

Apresentação da empresa.



Envio dos documentos e 
informações necessárias.

1

Elaboração e assinatura do 
contrato de representação 
comercial.
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Montagem do Show Room, 
material de marketing e Start 
comercial.

5

Reunião pessoal para reco-
nhecimento e alinhamento 
das estratégias comerciais.

2

Treinamento técnico, 
teórico e prático.

4

Linha do tempo
da Parceria
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Como distribuidor, nosso parceiro poderá contar com todo o apoio 

e expertise da Schutten We Brazil no mercado global de energia so-

lar obtido ao longo de mais de 10 anos de experiência. 

Entre em contato pelo telefone (19) 97120-6061 ou por e-mail con-

tato@webrazilenergy.com.br para instruções sobre o envio das in-

formações preliminares.

Seja já um
Distribuidor
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