MANUAL DE

AFILIAÇÃO
GERENCIAGRAM

Seja um parceiro da melhor
plataforma de automação para
Instagram do mercado e receba
ótimas comissões todos os meses.

SOBRE O

PROGRAMA DE AFILIAÇÃO
O programa de afiliados foi criado para abrir as portas do Gerenciagram para
parcerias estratégicas com profissionais que atuam em áreas afins do Marketing
Digital.
A qualidade da nossa ferramenta, aliada às ótimas comissões disponibilizadas para
aqueles que indicam o Gerenciagram para seus leads, vem gerando parcerias de
sucesso com alguns dos principais nomes do Marketing Digital.
Junte-se aos maiores nomes do MARKETING DIGITAL
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QUEM SOMOS
Somos uma plataforma de automação e gerenciamento
para Instagram que vem ajudando a gerar grandes
resultados para milhares de pessoas, em uma das redes
sociais que mais cresce no mundo.
Como sabemos, para ter sucesso em um mercado
altamente competitivo e globalizado, muitas vezes, a
qualidade de um produto ou serviço não é o suficiente;
torná-lo acessível ao público se tornou algo fundamental.
Pensando em atender essa necessidade atual, criamos o
Gerenciagram. Uma ferramenta com o objetivo principal
de alcançar o público-alvo dos nossos clientes, de acordo
com os seus desejos e necessidades.
Para isso, contamos com o sistema mais completo e eficaz
do mercado, além de uma equipe de especialistas que
está sempre preparada para atender aos nossos clientes.
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Regulamento
O Gerenciagram oferece o Programa de Afiliados para você, de acordo com
os seguintes termos do “Regulamento do Programa de Afiliados”, que
podem ser atualizados sem aviso prévio.
1- Adesão e Participação no Programa

1.5. Todos os indicados que efetivarem assinatura através de um link que
não seja o seu, e gerar remuneração a outro afiliado, serão referenciados ao
cadastro deste, sendo intransferível, mesmo que para cadastro de mesma
titularidade.
1.6. O afiliado que aderir ao programa deve entender o mínimo necessário
para realizar vendas sem enfrentar problemas com ações que impedem o
recebimento das comissões.

1.1. A inscrição e a participação no programa de Afiliados está disponível
para qualquer Interessado que se enquadre no modelo de parceria que

2 – Link DNA e Validação da Indicação

buscamos para esta programa. Os parâmetros para aceitação estarão
explanados na descrição para afiliados contida em nosso produto na

2.1. O Link de Afiliados existente no Hotmart será o meio de referenciar

Hotmart.

todas as indicações realizadas.

1.2. Após a solicitação de afiliação no Hotmart, o candidato deverá

2.2. O Participante deverá indicar um novo cliente através do seu Link de

responder um formulário com maiores detalhes sobre a sua forma de

Afiliados.

trabalho para que a aprovação seja analisada pela equipe do Gerenciagram.

2.3. Para fins de participação neste programa, só será considerada a

O link do formulário estará disponibilizado na descrição contida em nosso

indicação para novas contratações. Não haverá nenhum tipo de

produto na Hotmart.

remuneração para casos de antigos assinantes que efetuaram o pagamento

1.3. A participação é voluntária e não possui nenhum custo ao Participante.
1.4. O Gerenciagram poderá utilizar outra empresa como intermediadora
dos pagamentos, sem a necessidade de prévia comunicação.

por outro meio que não seja o seu link.
2.4. O Link de Afiliados tem seu funcionamento através de cookies que
possibilitam o rastreio de quem o utilizou. Este cookie tem prazo de
validade, portanto, caso a venda seja concretizada dentro do período de
vigência, será feita a referência.
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2.5. Se o indicado referenciado estiver com os cookies desabilitados em seu
navegador, a indicação não será rastreada.

3 - Valores de comissões
3.1. O Participante receberá um único valor fixo por indicação efetivamente

2.6. O cliente indicado deverá efetuar a primeira mensalidade dentro do

concretizada, conforme o plano vendido.

prazo de 180 dias.

3.2. Este valor será recorrente enquanto o indicado estiver utilizando e

2.7. O Gerenciagram reserva o direito de anular a indicação em caso de não

quitando as mensalidades da plataforma Gerenciagram.

conformidade com qualquer regra presente no regulamento.

3.3. O valor referente à indicação estará disponível dentro do prazo de 30

2.8. Caso o indicado utilize 2 ou mais links de Participantes diferentes, só será

(trinta) dias após a confirmação de pagamento da contratação do indicado.

efetivada como indicação o primeiro link utilizado.

Essa é uma regra da Hotmart.

2.9. O Link não dará direito a desconto ou qualquer outra forma de redução
de preço ao indicado, sendo apenas uma forma de referenciar a indicação. A
menos que esta seja uma iniciativa interna da empresa.
2.10. O Participante poderá divulgar o seu link na internet e em perfil de
redes sociais podendo, mas não se limitando, a Facebook, Youtube,
Google+, Twitter, Pinterest e LinkedIn.
2.11. É terminantemente proibida a vinculação do link ou publicidade
através das redes sociais oficiais do Gerenciagram, assim como seus canais
institucionais por exemplo site, blog, canal do YouTube, Facebook,
Instagram e etc.

3.4. Caso o participante deseje solicitar os valores referentes às suas
comissões, estará sujeito a cobrança de taxas impostas pela Hotmart.
3.5. Perfis adicionais não gerarão comissão direta para o afiliado, gerando
apenas por meio da afiliação global.
4 - Pagamento
4.1. O pagamento será realizado única e exclusivamente pela Hotmart,
através de transferência bancária, via utilização do sistema financeiro
Hotpay.
4.2. Após a aprovação da Hotmart, o valor referente à indicação será
liberado para saque e aparecerá como disponível no sistema de controle do
Participante.
4.3. O participante poderá consultar, em tempo real, os valores liberados e
os pendentes de análise, assim como qualquer outro que tiver vinculação
com o seu cadastro de Afiliado.
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4.4. O pagamento deverá ser solicitado diretamente através do sistema

4.8. A qualquer tempo, poderá ser solicitada nota fiscal ou recibo para o

Hotpay e o participante receberá os valores solicitados diretamente na

Participante nos casos de solicitação de saque de valores superiores a R$

conta bancária cadastrada devendo, obrigatoriamente, ser da titularidade

300,00 (trezentos reais).

do Participante.

4.9. A não realização da solicitação de saque dos valores existentes na conta

4.4.1. O prazo para o recebimento dos valores será aquele informado através

Afiliados, após 12 (doze) meses de sua liberação, acarretará,

do sistema no momento da efetivação da solicitação.

automaticamente, na perda /expiração dos valores existentes, não existindo

4.4.2. O Hotmart estipula taxas específicas por solicitação de saque

qualquer direito ao recebimento dos mesmos.

realizada, sendo o valor descontado diretamente do saldo existente na
conta do Afiliado no momento da solicitação.
4.4.3. O valor referido no item anterior poderá ser alterado a qualquer
tempo, em especial quando houver majoração dos custos bancários
envolvidos como taxas de transferência e em casos de aumento ou tributos,
assim como criação de novos tributos, que impactem o serviço prestado.
4.5. O valor mínimo para a solicitação de saque é de R$ 100,00 (cem reais),
sendo, neste caso, o valor mínimo de recebimento R$ 100,00 (cem reais)
menos o valor descontado como custo de pagamento, conforme cláusula
4.4.2.

4.10. Até o efetivo depósito dos valores solicitados para saque na conta do
Participante, este terá apenas uma expectativa de direito sobre os valores
informados como decorrentes da indicação. Só ocorrerá a perfectibilização
desse direito, portanto, após o pagamento, não existindo, antes disso,
qualquer direito constituído sobre o valor.
4.11. Pode O Gerenciagram reter, suspender, cancelar e negar qualquer
pagamento baseado neste regulamento, nas leis nacionais e internacionais
vigentes, normativas e circulares de autoridades ou órgãos públicos como o
Banco Central, Receita Federal ou Estadual.

4.6. Não há valor máximo para solicitação de saque.
4.7. Só poderá solicitar saque o participante adimplente com todas as
pendências junto à Hotmart.
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5 – Revogação, Suspensão e Cancelamento
5.1. O Participante poderá ter a sua participação suspensa, revogada
ou cancelada, sem direito a receber os valores pendentes e qualquer
outro existente na conta do afiliado, pela ocorrência de qualquer dos

5.2. O roll acima é meramente exemplificativo, podendo ainda haver a
revogação, suspensão ou cancelamento sempre que houver uma infração a
este regulamento ou ao contrato de hospedagem que o cliente estiver
vinculado.

seguintes motivos:

a) Realização de publicidade em sites que contenham ou promovam
atividades ilegais;
b) Inserir anúncios em sites adultos;
c) Atrelar o Gerenciagram a sites ou conteúdos com fins políticos,
religiosos ou de qualquer crença.
d) Fraudar ou tentar fraudar o sistema do Programa;
e) Por solicitação policial, de autoridade administrativa ou ainda por
determinação judicial;
f ) Utilizar indevidamente a marca, o nome, a logo ou qualquer outra
identificação visual que seja de propriedade do Gerenciagram, sem
autorização;
g) Utilizar de sistemas de propaganda pagos, como o Google Adwords,
com qualquer palavra-chave que traga o termo “gerenciagram”.
h) Criar páginas de redirecionamento que tentem se passar por uma
página oficial do Gerenciagram.
i) Divulgar seu link em qualquer campanha ou anúncio promovido pelo
Gerenciagram, bem como em qualquer canal oficial de comunicação
como site, blog, páginas em redes sociais da marca, incluindo interações
como mensagens, comentários e afins.
j) Ao completar o período de 6 meses sem realizar vendas.

6. Regras Gerais
6.1 O crédito contido no Hotmart não poderá ser utilizado para pagamento
de saldo devedor ou como forma de crédito no Gerenciagram.
6.2. O Gerenciagram se reserva ao direito de realizar promoções próprias,
criar e alterar os planos participantes e taxas de comissionamento do
Programa sem aviso prévio ou notificação.
6.3. Os pagamentos serão realizados, exclusivamente, através do sistema
Hotpay da Hotmart, não existindo qualquer direito ao recebimento dos
valores perdidos.
6.4. Qualquer reclamação ou dúvida quanto ao programa deve ser
contatado através do e-mail afiliado@gerenciagram.com.br, não sendo
respondido por nenhum outro meio em que não possa ser conferida a
autenticidade do Participante.
6.5. Para assuntos relacionados a uma nova afiliação deve ser utilizado
exclusivamente o formulário disponibilizado na descrição do nosso
produto na Hotmart.
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7. Normas de Conduta

7.6. Considerado o caso de fraude ao programa, o Participante perderá toda
e qualquer remuneração acumulada por este programa, assim como terá

7.1. O Programa de Afiliados terá um sistema de Normas de Conduta para

uma suspensão mínima de 6 (seis) meses, e também poderá sofrer qualquer

garantir sua utilização íntegra e conforme legislação vigente, assim como os

uma das sanções abaixo:

termos deste regulamento.

a) Exclusão do programa;

7.2. Todos os casos de suspeita de fraude ou suspeita de irregularidade

b) Perda do direito de contratar com o Gerenciagram independentemente

devem

do serviço;

ser

reportados

imediatamente

através

do

e-mail

afiliado@gerenciagram.com.br.

c) Cancelamento de todos os serviços contratados com o Gerenciagram.

7.2.1. O e-mail deverá conter o máximo de informações possíveis para a

7.6.1. As sanções contidas na cláusula 7.6 podem ser substituídas, uma ou

investigação do caso.

mais, por aquelas constantes em 7.6 'a', 'b' ou 'c' conforme gravidade e

7.2.2. As denúncias serão tratadas com o sigilo necessário para cada caso,

recorrência da fraude.

não sendo revelada a identidade do denunciante, salvo autorização

7.7. Em caso de fraude ou suspeita de fraude que envolva órgãos públicos,

expressa deste.

prejuízo de terceiros ou atente contra a lei penal, o Gerenciagram se reserva

7.3. Uma vez em investigação ou com suspeita de irregularidade, todos os

no direito de realizar denúncia do ocorrido diretamente para a entidade,

pagamentos podem ser suspensos até o término da investigação.

órgão ou autoridade competente para analisar e julgar o caso.

7.4. Considerado caso de mera irregularidade haverá a perda apenas das

7.7.1. Ocorrendo esse formato de denúncia espontânea, será revogado

vendas intituladas como irregulares, gerando o recebimento da

qualquer compromisso de sigilo e confidencialidade existente com o

remuneração das demais vendas.

Participante. Portanto poderá ser informado à autoridade ou ao órgão

7.5. Em casos de recorrência de irregularidades por um mesmo participante

julgador toda e qualquer informação sobre o conhecimento ou guarda do

do Programa poderão ser aplicadas as punições definidas na cláusula.

Gerenciagram.
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8. Termos do Contrato

9 - Responsabilidade

8.1. Os termos do Regulamento entrarão em vigor com o ingresso do

9.1. O Gerenciagram não se responsabiliza pelas ações dos indicados que

Participante no Programa de Afiliados e permanecerão válidos até alteração

resultem em perda da indicação como: não utilização do link, criação de

e/ou encerramento do programa.

novo cadastro, inadimplência, entre outros.

8.2. Os termos estabelecidos no Regulamento podem ser alterados a

9.2. O acompanhamento de indicações, vendas, remunerações, solicitações

qualquer momento, por qualquer motivo, sem a necessidade de

de saques e demais procedimentos necessários são de única e exclusiva

comunicação conforme necessidade e vontade do Gerenciagram.

responsabilidade do Afiliado, devendo este estar atento aos prazos,

8.3. Caso alguma das alterações e/ou atualizações realizadas, não seja da

procedimentos e regras inerentes ao programa.

concordância do Participante, este receberá todo o valor acumulado e
deverá encerrar sua participação no programa. A continuidade no
Programa irá constituir na aceitação de qualquer alteração.
8.4. Em caso de ocorrência do disposto na cláusula 8.2, o Participante terá o
prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos para a realização do
descadastramento. Após esse prazo, serão consideradas aceitas todas as
alterações e/ou atualizações realizadas.

9.3. O Gerenciagram não se responsabiliza por ações realizadas pelo afiliado
e/ou indicado que impeçam o recebimento das comissões por parte do
mesmo. A citar:
- O navegador do comprador não permite a utilização de Cookies;
- A compra foi detectada pela Hotmart como feita de um afiliado para si
mesmo, ou seja, o comprador utilizou seus dados pessoais de afiliado (CPF,
Endereço, Telefone, etc...) e, desse modo, o sistema antifraude da Hotmart
identificou sua compra como sendo de seu próprio Hotlink, anulando assim
sua comissão;
- O comprador acessou direto a página de finalização de compras
(checkout) sem antes passar pela página de vendas do produto. (você não
enviou o Hotlink e sim o link da página de vendas);
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- O comprador limpou os cookies ou dados temporários do navegador logo
antes de concluir a compra;
- O comprador clicou em outro link de afiliado antes de realizar a compra;
- A compra foi realizada pelo mesmo computador ou rede de Internet do
vendedor. (reconhecimento do IP também é realizado pelo Sistema
antifraude).
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Solicite afiliação
ao Gerenciagram
na Hotmart

Preencha o
formulário de
afiliação
disponibilizado
na Hotmart

Aguarde a
aprovação do
nosso gerente

Divulgue o
Gerenciagram
com seu link de
afiliado

Receba
comissões por
cada assinatura
efetiva
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Veja como é
fácil se tornar
um afiliado
e começar a divulgar a nossa
plataforma através do
seu link exclusivo.

Acesse a página de recrutamento
do Gerenciagram na Hotmart
bit.ly/aﬁliacaogerenciagram

Envie um e-mail com maiores
informações sobre você para
aﬁliado@gerenciagram.com.br

A sua solicitação será avaliada
por nosso gerente de aﬁliados
em até 24 horas.

Compartilhe o seu link de aﬁliado
Gerenciagram da Hotmart com
os seus leads na internet.

Receba comissões que podem
chegar a até R$240 por cada
venda efetuada com seu link.
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Compartilhando
seu link exclusivo
O seu link de aﬁliado é a forma com que você realizará a
divulgação
do Gerenciagram. É através dele que saberemos quando uma
assinatura foi efetivada através da sua indicação.

PLANOS &
COMISSÕES
Conﬁra quanto você vai receber por cada assinatura efetivada
através do seu link de divulgação.

Recomendamos que você utilize ferramentas para
encurtamentos
de links (como o bit.ly) para que ele pareça menos comercial.
ONDE DIVULGAR?

Plano

Valor

Comissão

Porcentágem

Utilize sempre o seu link de aﬁliado, assim garantiremos que
as suas indicações serão comissionadas adequadamente. Ele
adicionará uma marca ao seu lead pelos próximos 180 dias; se,
dentro deste prazo, ele efetivar uma assinatura, você receberá
pela indicação.

Perfil Adicional

R$ 59,90

R$ 8,98

15%

Mensal
Recorrência*

R$ 89,90

R$ 25,36

30%

Trimestral

R$ 185,00

R$ 50,81

30%

O ideal é que você utilize o seu link de aﬁliado nos principais
canais
de comunicação entre você e seus leads. Não esqueça de
metriﬁcar
qual das estratégias utilizadas dão mais resultados, para focar
seus esforços nela.

Anual

R$ 718,16

R$ 143,00

20%

Separamos uma lista com alguns dos principais meios
utilizados por nossos aﬁliados para promover seus links:

E-mail

You tube

Facebook

Instagram

*Recorrência consiste na renovação do plano mensal, quando o assinante passará a pagar
R$89,90 a partir do segundo mês.
*Perﬁs adicionais apenas geram comissões por meio da Aﬁliação Global
*Você poderá encontrar comissões que diferem dos valores descritos acima. Estas serão
geradas através da aﬁliação global

Blog

Quão maior sua criatividade, melhor. Faça testes e explore
meios com menor concorrência como Twitter, Pinterest e etc.

14

DÚVIDAS OU SUGESTÕES?
Fale com o nosso gerente de aﬁliados
aﬁliado@gerenciagram.com.br

