
 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

INDICAÇÃO DE POTENCIAL CLIENTE 

Estas CONDIÇÕES GERAIS estabelecem os termos e as condições aplicáveis à indicação            
de oportunidades de negócios e terceiros potencialmente interessados na compra de           
energia no Mercado Livre de Energia ou na adesão ao plano de Economia Garantida              
(“INDICAÇÃO”), da 2W ENERGIA S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Roque            
Petroni Junior, 1089, 11º andar, sala 1101, Jardim das Acácias, na cidade de São Paulo,               
estado de São Paulo, CEP 04707-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.773.135/0001-00,             
(“2W ENERGIA”). 
 
Ao efetuar o cadastro da INDICAÇÃO da 2W ENERGIA, disponível no site da 2W              
ENERGIA, (“CADASTRO”), e realizar a INDICAÇÃO de potencial cliente à 2W ENERGIA,            
você, USUÁRIO, declara que leu atentamente e que concorda com as disposições            
destas CONDIÇÕES GERAIS. No caso de qualquer discordância, total ou parcial, com            
estas CONDIÇÕES GERAIS, você deverá abster-se de realizar o CADASTRO e qualquer            
INDICAÇÃO à 2W ENERGIA. 
 
Estas CONDIÇÕES GERAIS representam o acordo integral entre o USUÁRIO e a 2W             
ENERGIA para a INDICAÇÃO de potenciais clientes. 
 
1. CADASTRO NO SITE 
 
1.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, interessada em realizar INDICAÇÕES, pode          
realizar o CADASTRO. Para tanto, é necessário que a pessoa física seja maior de 18               
anos e, no caso de pessoa jurídica, esteja devidamente representada por seu            
representante legal. 
 
1.2. O CADASTRO deverá ser realizado por meio do preenchimento do formulário e            
envio dos dados solicitados na seção de cadastramento. A submissão de dados ou             
documentos incompletos, inconsistentes ou desatualizados poderá resultar na rejeição         
do CADASTRO. 
 
1.3. Informações e documentos adicionais poderão ser exigidos no ato do          
cadastramento ou de tempos em tempos, para fins de manutenção do CADASTRO.            
Não havendo atendimento das solicitações realizadas, o CADASTRO poderá ser          
rejeitado. Independentemente de solicitação, é necessário substituir documentos        
expirados e submeter novas informações e documentos sempre que houver          
atualizações. 
 
1.4. A realização de INDICAÇÕES está condicionada à realização e aprovação do           
CADASTRO pela 2W ENERGIA, e consequente criação de conta, mediante          
cadastramento de nome de usuário e senha (“CONTA”).  
 
1.5. A CONTA reunirá todas as informações cadastrais fornecidas pelo USUÁRIO,          
assim como as informações das INDICAÇÕES realizadas pelo USUÁRIO. 



 

 
1.6. A guarda e o sigilo da senha serão de exclusiva responsabilidade do USUÁRIO,             
sendo certo que a 2W ENERGIA não terá qualquer responsabilidade pela eventual            
divulgação de informações contidas na CONTA em decorrência de falha na guarda e             
sigilo da senha. 
 
1.7. O CADASTRO e/ou emissão de novas senhas poderão ser realizados somente           
pelo próprio USUÁRIO, a qualquer tempo, mediante solicitação através do próprio site            
da 2W ENERGIA. O cancelamento da CONTA, por qualquer motivo, deverá ser            
realizado pelo site da 2W ENERGIA. 
 
1.8. AO SUBMETER QUALQUER INFORMAÇÃO E/OU DOCUMENTO PARA FINS DE         
CADASTRO E/OU PARA QUAISQUER OUTROS FINS, O USUÁRIO DECLARA E GARANTE,           
PARA TODOS OS FINS, QUE TODAS AS INFORMAÇÕES E TODOS OS DOCUMENTOS            
SUBMETIDOS SÃO VERDADEIROS E ESTÃO ATUALIZADOS. HAVENDO QUALQUER        
ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES E/OU NOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS, O USUÁRIO         
DEVERÁ CONTATAR A 2W ENERGIA IMEDIATAMENTE PARA REALIZAÇÃO DAS         
ALTERAÇÕES PERTINENTES. PARA QUE NÃO HAJA DÚVIDAS, A REALIZAÇÃO E          
CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO REPRESENTARÃO QUALQUER TIPO DE        
GARANTIA COM RELAÇÃO À ACEITAÇÃO DE INDICAÇÕES. 
 
2. INDICAÇÕES  
 
2.1. As INDICAÇÕES deverão ser feitas através do preenchimento e submissão do           
formulário de INDICAÇÃO (“FORMULÁRIO”), disponível na CONTA do USUÁRIO. Todo o           
processo da INDICAÇÃO poderá ser acompanhado pelo USUÁRIO em sua CONTA. 
 
2.2. É vedado ao USUÁRIO indicar o mesmo negócio e/ou potencial cliente mais de             
uma vez no prazo de 6 (seis) meses. A submissão de FORMULÁRIOS idênticos em              
intervalo inferior a 6 (seis) meses acarretará o cancelamento da CONTA. 
 
2.3. Para que a INDICAÇÃO seja considerada válida pela 2W ENERGIA, é necessário            
que o USUÁRIO preencha o FORMULÁRIO de forma completa e precisa. Para            
preencher o FORMULÁRIO é necessário apresentar, dentre outras informações, dados          
do potencial cliente, como razão social, CNPJ, endereço completo, nome do           
representante e informações de contato, assim como informações sobre o consumo           
médio mensal de energia e valor das últimas duas contas de luz pagas pelo potencial               
cliente indicado. 
 
2.4. AO SUBMETER O FORMULÁRIO O USUÁRIO DECLARA E GARANTE, PARA          
TODOS OS FINS, QUE TODAS AS INFORMAÇÕES E TODOS OS DOCUMENTOS           
SUBMETIDOS SÃO VERDADEIROS E ATUALIZADOS. HAVENDO QUALQUER       
ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES E/OU NOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS, O USUÁRIO         
DEVERÁ CONTATAR A 2W ENERGIA IMEDIATAMENTE PARA REALIZAÇÃO DAS         
ALTERAÇÕES PERTINENTES.  
 
2.5. A 2W ENERGIA avaliará se o potencial cliente, objeto da INDICAÇÃO, já integra             
a lista de clientes ou de prospecções de negócios da 2W ENERGIA, em curso ou já                



 

encerradas e se eventual aproximação com o potencial cliente encontra qualquer           
impedimento ou de qualquer outra forma contraria as suas estratégias comerciais.  
 
2.6. A simples INDICAÇÃO não gera qualquer obrigação à 2W ENERGIA, sendo que o             
contato, a aproximação e a apresentação de propostas ao potencial cliente fica ao             
exclusivo e discricionário critério da 2W ENERGIA. O USUÁRIO concorda, desde já, que             
a INDICAÇÃO poderá ser descartada pela 2W ENERGIA durante o processo de avaliação             
da INDICAÇÃO.  
 
2.7. Caso a 2W ENERGIA tenha interesse em se aproximar do potencial cliente            
indicado pelo USUÁRIO, a 2W ENERGIA informará ao USUÁRIO através de sua CONTA e              
cadastrará o potencial cliente em seus sistemas, indicando que o potencial negócio            
indicado no FORMULÁRIO teve origem através da INDICAÇÃO do USUÁRIO. 
 
2.8. Independentemente da INDICAÇÃO e de outros esforços feitos pelo USUÁRIO,          
o USUÁRIO só terá direito à recompensa caso o negócio com o potencial cliente seja               
efetivado. Caso o potencial cliente não faça a adesão ao programa Economia Garantia             
e nem adquira qualquer outro produto de compra e venda de energia da 2W ENERGIA,               
ainda que por motivos alheios ao controle do USUÁRIO, incluindo, sem limitação, a             
desistência do negócio pela 2W ENERGIA, o USUÁRIO não terá direito ao recebimento             
da recompensa ou de quaisquer outros valores. 
 
2.9. É vedado ao USUÁRIO realizar INDICAÇÕES de potenciais clientes (i) que saiba            
ou devesse saber que se encontra em estado de insolvência ou que apresenta             
quaisquer dificuldades ou problemas que possam comprometer a imagem ou a           
reputação da 2W ENERGIA, afetá-la negativamente, ou de outra forma causar-lhe           
danos ou prejuízos de qualquer natureza e (ii) que tenham se manifestado            
expressamente contra a INDICAÇÃO pelo USUÁRIO. Os USUÁRIOS que realizarem          
INDICAÇÕES de potenciais clientes nas circunstâncias anteriormente mencionadas        
terão suas CONTAS automaticamente canceladas pela 2W ENERGIA.  
 
2.10. Caso mais de um USUÁRIO realize a INDICAÇÃO de um potencial cliente, a 2W              
ENERGIA atribuirá a INDICAÇÃO àquele que tiver submetido o FORMULÁRIO primeiro.  
 
3. RECOMPENSA POR INDICAÇÃO  
 
3.1. Pela celebração de contrato com o potencial cliente indicado pelo USUÁRIO,           
relativo à adesão ao programa de Economia Garantida ou à aquisição de outro produto              
de compra e venda de energia da 2W ENERGIA, o USUÁRIO fará jus à recompensa de                
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por MW comercializado, ou proporcional, devendo ser            
aplicada a seguinte fórmula para o cálculo do valor devido:  
 

R$4 mil   Quantidade de Energia 
contratada em MWh 

 Prazo do plano 
contratado 

  

 
  



 

 

Exemplos:  

Tabela de Comissão – Economia Garantida 
Quantidade 
de energia 
contratada 

Valor da 
Comissão 

Plano 3 anos 

Quantidade 
de energia 
contratada 

Valor da 
Comissão 

Plano 5 anos 

Quantidade 
de energia 
contratada 

Valor da 
Comissão 

Plano 10 anos 
0,2 MWh R$ 2,4 mil 0,2 MWh R$ 4 mil 0,2 MWh R$ 8 mil 
0,5 MWh R$ 6 mil 0,5 MWh R$ 10 mil 0,5 MWh R$ 20 mil 
1 MWh R$ 12 mil 1 MWh R$ 20 mil 1 MWh R$ 40 mil 
2 MWh R$ 24 mil 2 MWh R$ 40 mil 2 MWh R$ 80 mil 

 

3.2. A comissão estabelecida acima sofrerá alterações caso a adesão do potencial            

cliente ao produto Economia Garantida ocorra com descontos, de acordo com tabela            

de descontos disponível no website da 2W ENERGIA. Nesse caso, a comissão será             

calculada da seguinte forma:  

 

R$4 mil   Quantidade de Energia 

contratada em MWh 

 Prazo do plano 

contratado 

 Desconto Fornecido 

ao Potencial Cliente 

pela 2W 

 

3.3. Caso o potencial cliente não aceite o plano simulado no website da 2W ENERGIA, a                

2W ENERGIA poderá fornecer descontos adicionais a seu exclusivo critério e, caso o             

cliente aceite realizar a adesão com base nos valores propostos pela 2W ENERGIA, a              

recompensa será paga ao USUÁRIO será reduzida aplicando-se o valor do desconto            

adicional de forma proporcional, sendo que para cada 1% de desconto adicional, será             

deduzido 10% da comissão, nos termos da tabela abaixo:  

 

Desconto fornecido pela 2W Valor da comissão  
Preço Site 100% da comissão 
Desconto adicional: -1%  90% da comissão 
Desconto adicional: -2%  80% da comissão 
Desconto adicional: -3%  70% da comissão 
Desconto adicional: -4%  60% da comissão 
Desconto adicional: -5%  50% da comissão 
Desconto adicional: -6%  40% da comissão 
Desconto adicional: -7%  30% da comissão 
Desconto de -8% ou maior 20% da comissão 

 

3.4. A recompensa constitui a única contrapartida financeira devida pela 2W ENERGIA,            
não sendo devido ao USUÁRIO o pagamento de qualquer valor adicional.  
 

3.5. A 2W ENERGIA apresentará ao USUÁRIO, através da CONTA, até o 10º (décimo)             
dia útil após a celebração do contrato com o potencial cliente, documento            



 

confirmando a celebração do negócio com o potencial cliente indicado pelo USUÁRIO e             
apresentando o valor a título de recompensa a que o USUÁRIO tem direito. 
 

3.6. Para recebimento da recompensa, o USUÁRIO deverá emitir o documento fiscal           
aplicável (Recibo de Pagamento de Autônomo ou Nota Fiscal) , nos termos da             
legislação tributária, em até 5 (cinco) dias após o recebimento da comunicação da 2W              
ENERGIA estabelecida no item 3.5, disponibilizando tal documento à 2W ENERGIA           
através da CONTA.  
 

3.7. A 2W ENERGIA deverá efetuar o pagamento do valor consignado no           
documento fiscal disponibilizado pelo USUÁRIO no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo            
incorreções no documento fiscal, a 2W ENERGIA solicitará a retificação. Não será            
configurada a mora da 2W ENERGIA caso o pagamento da recompensa ultrapasse o             
prazo previsto de 30 (trinta) dias em virtude de mora ou erros na emissão do               
documento fiscal pelo USUÁRIO. 
 

3.8. O pagamento da recompensa será efetuado por meio de depósito em conta            
corrente de titularidade do USUÁRIO a qual será previamente indicada pelo USUÁRIO            
no momento do CADASTRO, servindo o respectivo recibo como comprovante          
suficiente e idôneo de pagamento, para fins de quitação. 
 
3.9. A 2W ENERGIA não se responsabiliza pelas obrigações tributárias que recaiam           
sobre quaisquer valores pagos aos USUÁRIOS, sendo o USUÁRIO o único responsável            
pelo recolhimento de tributos. 
 
4. VIGÊNCIA E EXTINÇÃO 
 
4.5. O contrato firmado o USUÁRIO, de um lado, e a 2W ENERGIA, de outro, para               
INDICAÇÕES, entrará em vigor na data da submissão do pedido de cadastramento pelo             
USUÁRIO, e permanecerá em vigor por prazo indeterminado. Cada contrato poderá ser            
encerrado nas seguintes hipóteses: 
 

a) cancelamento do cadastro por iniciativa do USUÁRIO; 
 

b) irregularidade ou desatualização cadastral que não seja sanada pelo USUÁRIO; 
 

c) descumprimento de qualquer obrigação estabelecida nestas CONDIÇÕES       
GERAIS; 

 
d) cancelamento definitivo do programa de INDICAÇÕES por decisão da 2W          

ENERGIA. 
 
4.6. A 2W ENERGIA poderá, ainda, cancelar qualquer CONTA unilateralmente, sem          
qualquer ônus ou penalidade, em 10 (dez) dias após o envio de comunicação escrita ao               
USUÁRIO.  
 



 

4.7. O encerramento do contrato entre o USUÁRIO, de um lado, e a 2W ENERGIA,              
de outro, não prejudicará as obrigações previstas nestas CONDIÇÕES GERAIS que, por            
disposição expressa ou por sua natureza, devam sobreviver ao encerramento do           
contrato firmado, incluindo, sem limitação, as obrigações de privacidade destas          
CONDIÇÕES GERAIS. 
 
5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
5.5. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A 2W ENERGIA PODERÁ SER        
RESPONSABILIZADA PERANTE USUÁRIOS POR LUCROS CESSANTES NEM POR        
QUAISQUER DANOS INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PERDAS       
DE CHANCE E/OU PERDA DE RECEITA, DECORRENTES DO CADASTRO, CRIAÇÃO DA           
CONTA E REALIZAÇÃO DE INDICAÇÕES, AINDA QUE A 2W ENERGIA TENHA SIDO            
PREVIAMENTE AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS. 
 
5.6. CASO SEJA COMPROVADA A CULPA DA 2W ENERGIA POR DANOS SOFRIDOS           
PELOS USUÁRIOS OU TERCEIROS, A RESPONSABILIDADE DA 2W ENERGIA NÃO          
EXCEDERÁ, EM NENHUMA HIPÓTESE, A SOMA TOTAL DOS VALORES EFETIVAMENTE          
RECEBIDOS PELA 2W ENERGIA PELA EFETIVAÇÃO DE NEGÓCIOS ATRAVÉS DAS          
INDICAÇÕES DO USUÁRIO NOS 6 (SEIS) MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO          
EVENTO DANOSO OU, CASO NÃO TENHA HAVIDO QUALQUER PAGAMENTO À 2W           
ENERGIA, AO VALOR TOTAL AGREGADO DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS            
REAIS). 
 
6. CONFIDENCIALIDADE  
 
6.5. O USUÁRIO se compromete a manter em estrito sigilo todas e quaisquer            
informações e dados, técnicos, comerciais ou de outra natureza, pertencentes a 2W            
ENERGIA, ao potencial cliente, ou relativos a eles, suas atividades, serviços,           
funcionários, fornecedores e tecnologias (“INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS”), e a não         
utilizá-las, direta ou indiretamente, por si, suas afiliadas ou interpostas pessoas, para            
quaisquer propósitos que não a realização de INDICAÇÕES.  
 

7. ANTICORRUPÇÃO  
 
7.5. O USUÁRIO declara conhecer as normas de prevenção à corrupção,          
antissuborno e conflitos de interesses previstas na legislação brasileira, dentre elas o            
Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei              
nº 12.846/2013 e seus regulamentos (“LEIS ANTICORRUPÇÃO”) e se compromete a           
cumpri-las fielmente.  
 
8. MODIFICAÇÕES 
 
8.5. Estas CONDIÇÕES GERAIS poderão ser modificadas de tempos em tempos. As           
modificações serão avisadas previamente, por meio de notificação e/ou pelo site. A            
continuidade de acesso à CONTA e de realização de INDICAÇÕES após o aviso sobre              
quaisquer modificações relevantes representará a aceitação das referidas        



 

modificações. Caso o USUÁRIO não concorde com determinada modificação, deverá          
cancelar a CONTA e interromper imediatamente a realização de INDICAÇÕES. 
 
9. FORO PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIAS 
 
9.5. A competência para dirimir todas e quaisquer controvérsias relativas à relação           
com a 2W ENERGIA, em especial relacionadas às INDICAÇÕES e a estas CONDIÇÕES             
GERAIS, será do foro da comarca de São Paulo/SP, com renúncia expressa a qualquer              
outro. 
 


