
Energia por assinatura.

Verde e com mais economia
Para seu negócio, e em
breve sua residência.

Sem investimento
Sem fidelidade
Sem instalação
100% online

ECONOMIA DE          A15% 40%



Pessoas jurídicas na baixa tensão (sem 
transformador dedicado), com conta média mínima
de acordo com a sua região (consultar nossa central 
de atendimento).

QUEM PODE PARTICIPAR?
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Geramos energia verde através de fontes sustentáveis 
e entregamos à distribuidora local, informando que 
a energia deve ser creditada na sua conta.

COMO FUNCIONA?
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Nada. A conta permanece na sua titularidade e não 
precisamos instalar nada no estabelecimento. 
A adesão é 100% online.

O QUE VOCÊ PRECISA MUDAR?

03

A adesão ao desconto sempre deverá ser em 
nome do titular da conta. Se a conta estiver em 
nome de um terceiro, você deverá fazer a troca 
de titularidade para sua pessoa física ou jurídica. 
Antes disso, você deve consultar nossa central de 
atendimento.

CONTA EM NOME DE UM TERCEIRO?
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Não. Você continuará sendo atendido pela 
distribuidora local, que é a responsável técnica pela 
entrega da energia. Nós vamos gerar créditos que 
serão abatidos na conta de energia.
Se os créditos não forem gerados, a distribuidora 
segue entregando e cobrando normalmente pela 
energia consumida sem o desconto aplicado, 
exatamente como faz hoje.

TEM RISCO DE FICAR SEM ENERGIA?
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ENERGIA 100% 
RENOVÁVEL,
VERDE, 
DESCOMPLICADA
PARA TODOS.
Queremos te ajudar a economizar com 
energia renovável. Além de contribuir 
para o meio ambiente, você ainda reduz 
seus gastos e fortalece o seu negócio.

Via boleto com vencimento a combinar. Você receberá 
mensalmente uma cobrança pelos créditos 
consumidos, com o desconto em relação à tarifa da 
distribuidora local. Além do boleto, você continuará 
recebendo a fatura da distribuidora local com as 
taxas e encargos obrigatórios (custo fixo), impostos 
não compensáveis, e caso houver, adicional de 
consumo não compensado.

PAGAMENTO PELA ENERGIA MAIS BARATA
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Estamos juntos nessa retomada!



Entre 90 e 180 dias após a adesão, a depender 
das condições comerciais da sua região. Em caso de 
pendências (ex: troca de titularidade ou quitação de 
valores em atraso) esse prazo pode aumentar.

QUANDO COMEÇA O DESCONTO?
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EXEMPLO DE COBRANÇA APÓS ADESÃO
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Não. Cancelamento sem multa, com pré-aviso 
mínimo a depender da sua região. O pré-aviso se 
deve apenas a um período mínimo necessário para 
a execução do desligamento após a notificação do 
desejo de rescisão, em função dos trâmites padrões 
da distribuidora local. Consulte nossa central para 
informações sobre os prazos da distribuidora local.

TEM FIDELIDADE?
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Você poderá continuar sendo beneficiário do 
desconto em seu novo endereço, desde que 
atendido pela mesma distribuidora e acima do 
consumo mínimo. Basta avisar com antecedência.

MUDANÇA DE ENDEREÇO
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Nós desburocratizamos tudo ao máximo para
que você tenha o mínimo trabalho. Após o cadastro 
online, basta enviar os dados abaixo por E-mail
ou WhatsApp:

O QUE EU PRECISO ENVIAR?
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Cópia ou foto da conta de energia

CNH ou RG/CPF do titular

CNPJ (apenas para PJ)

A Geração Distribuída é aprovada e regulamentada pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica

(Resolução Normativa nº 482/12 e 687/15)

Para mais informações sobre Geração Distribuída consulte 
as Associações oficiais:

Acesse nossa página de cadastro diretamente pelo 
computador, tablet ou celular. Tudo simples, 
prático e 100% online.

COMO ME CADASTRO?
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Acesse: www.heinekenenergiaverde.com.br

CONTATO

WHATSAPP

Ou fale com a gente através do 
Whatsapp:
Clique no botão ao lado para falar 
com nosso atendimento! 

21 99234-6935

CENTRAL TELEFÔNICA
 0800-591-9238

https://www.instagram.com/stellaenergia/
http://www.aneel.gov.br/geracao-distribuida
http://www.absolar.org.br/
http://www.abgd.com.br/portal/
https://wa.me/5521992346935

