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rovavelmente você já ouviu falar, em algum momento, sobre o mercado de afiliados. Apesar de ainda ser um mercado novo no Brasil, ele tem trazido grandes
oportunidades de negócio para quem sempre sonhou em empreender.

A MONETIZZE faz parte desse mercado atuando como meio de pagamento online.
O usuário cadastra seu produto, físico ou digital, na plataforma e ela efetua toda a
cobrança da compra.
Além disso, ela também oferece um espaço onde outros usuários da plataforma podem
divulgar os produtos cadastrados. O usuário que cadastra um produto na plataforma, ou
seja, o dono do material que será vendido é chamado de produtor.
O usuário que divulga um produto de outra pessoa é chamado de afiliado. O afiliado
não precisa realizar nenhum investimento na plataforma. Já o produtor precisa assumir
algumas taxas administrativas.
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PRIMEIROS
PASSOS
A

chou legal e quer conhecer melhor a MONETIZZE e como
funciona o programa de afiliados?

O primeiro passo para se tornar um produtor ou um afiliado é se cadastrar na plataforma. É importante que todos
os documentos sejam anexados corretamente, para que o
cadastro seja aprovado.
Para o cadastro de pessoa FÍSICA é necessário os seguintes
documentos: RG ou CNH; CPF e comprovante de endereço.
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OBS.: O comprovante de endereço deve estar em nome do usuário, de seus pais ou cônjuge, sendo este último necessário o anexo da certidão de casamento. A data de postagem deve ser dos
últimos três meses.
Para o cadastro de pessoa JURÍDICA é necessário os seguintes documentos: Contrato Social; caso seja MEI é necessário
anexar também o RG com CPF do titular do CNPJ.

E QUAIS SÃO ESSAS TAXAS?
A primeira é a taxa de vendas. É cobrado 9,9% + 1,00
por cada venda realizada, independente da forma
de pagamento ou se houve parcelamento do valor.
Exemplo: Você cadastrou um produto na plataforma que custa 50,00. Ao realizar uma venda e utilizar
a MONETIZZE como meio de pagamento, ela cobra
4,95 + 1,00. Ou seja, a comissão da plataforma é de
5,95 e você recebe 44,05.

A segunda é a taxa de saque. É cobrado 3,80 por
cada saque efetuado, sendo que o primeiro saque do
dia e saques acima de R$ 700,00 são gratuitos.
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A terceira é a taxa de antecipação. Ela é cobrada apenas quando você efetua a antecipação de
um valor que ainda não está disponível para saque. O valor é de 5.49% proporcional ao tempo
que a venda tem para ser liberada.
Por exemplo: se faltam 30 dias, é cobrado uma taxa
de 5.49% para antecipar. Se faltam 15 dias, é cobrado uma taxa de 2.75%. E por aí vai.

Se tiver alguma dúvida sobre o cadastro, dê uma olhada no
nosso canal no youtube, CLICANDO
CLICANDOAQUI.
AQUI.
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QUERO SER UM PRODUTOR!
Se você já tem em mente o produto que deseja criar e comercializar, você está a poucos passos de se tornar um produtor. Com
a ideia em mãos, agora é só colocá-la em prática!
Na imagem ao lado mostramos

PRODUTO FÍSICO OU DIGITAL?
A plataforma aceita tanto produtos físicos, que envolvem a logística de entrega; quanto produtos digitais,
que são entregues e acessados de forma online. Cada
um deles possui critérios específicos para serem aprovados pela nossa equipe.

como cadastrar um produto de forma simples e rápida na MONETIZZE.

QUERO SER UM AFILIADO!

No menu Produtos > Novo Produ-

Se tornar um afiliado digital é muito simples. A platafor-

to, você consegue personalizar todo o

ma disponibiliza diversos produtos de várias categorias

seu produto, escolhendo o nome, pre-

para serem divulgados.

ço, formato, mídias, garantia e etc.
Depois do preenchimento é só mandar para
análise e aguardar o contato da equipe
em até 3 dias úteis.

Acessando o menu > Loja, você pode conhecer nossos
produtos e escolher aquele com o qual mais se identifica.
É importante também se atentar às informações fornecidas em cada produto, como preço, formato, estimativa de comissão, tipo de atribuição, tempo de cookie, termos de afiliação, etc.
Os produtos de afiliação aberta não precisam da aprovação do produtor e qualquer usuário pode divulgá-lo.
Os produtos de afiliação pendente dependem da aprovação do produtor para que o usuário possa divulgá-lo.

MEMBERTIZZE
Pensando nos usuários que desejam um espaço para armazenar os seus cursos e e-books sem precisar investir em ferramentas pagas, a MONETIZZE criou a Membertizze.

O formato de comissionamento da plataforma é o CPA
− custo por aquisição, ou seja, o usuário, seja ele produtor ou afiliado, só recebe comissão mediante a venda
de um produto ou serviço.

Além de gratuita, ela é totalmente intuitiva, facilitando a navegação dos alunos.
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COMISSÕES $$
A liberação da sua comissão é feita 30 dias após a confirmação do pagamento. Após a liberação, o valor sairá do status PENDENTE para o status DISPONÍVEL.
OBS.: O horário em que a venda foi realizada também é

SACAR ANTES DOS 30 DIAS? VOCÊ PODE!

levado em consideração, no ciclo de 30 dias.

CONTA BANCÁRIA

Com o $$ DISPONÍVEL, é só solicitar o saque no
menu Painel > Saque.

Os valores serão transferidos para a sua conta bancária e você deve cadastrá-la antes de solicitar o saque. Para que a conta seja aprovada, é necessário
anexar os seguintes documentos:
• Comprovante bancário contendo: nome do banco,
agência, conta, nome do favorecido.
• Documento de identificação com foto + CPF.

OBS.: A conta bancária deve ser de titularidade do
usuário da plataforma. Não é permitido o cadastro
das contas de terceiros.

30 dias é muito tempo e você precisa de dinheiro
para investir em campanhas e gerar mais oportunidades para o seu negócio? A MONETIZZE trabalha
com a antecipação de comissão e você recebe sem
precisar esperar os 30 dias.
Essa opção é ativada de forma automática na conta do usuário, quando ele atinge as métricas estabelecidas, como tempo de plataforma, taxa de
vendas, volume de reembolsos e entre outros.
OBS.: A liberação da antecipação não é definitiva
e pode ser liberada ou bloqueada a qualquer momento, de acordo com o perfil do usuário.
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SEJA UM AFILIADO
PREMIUM, DIVULGANDO
A PLATAFORMA

O

afiliado premium é um afiliado diferente.

Se outro Afiliado Premium tiver

Ele não irá divulgar um produto específi-

indicado o produtor Pedro, a co-

co e sim a própria plataforma. E toda vez

missão será dividida igualmente

que um usuário cadastrado pelo seu link participar de
uma venda, seja como afiliado ou produtor, o afiliado
premium ganha até 1% sobre o valor total da venda.

Ex.: Você indicou o usuário Arthur. E o Arthur vendeu um produto do produtor Pedro. O valor total

entre todos Afiliados Premium.
Todos os usuários possuem um
link de divulgação. Ele está localizado na página inicial da plataforma, no lado superior direito.

dessa venda foi de R$ 1.500,00. Então, você receberá, por ter indicado o Arthur R$ 15,00 (1% de

OBS.: Essa comissão só valerá para as vendas do primeiro ano

R$ 1.500,00).

a partir do cadastro do usuário que você indicou.
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AS MELHORES FERRAMENTAS
PARA O SEU NEGÓCIO!
POSTBACK
Através do Postback, o seu programador ou você mesmo, caso
tenha conhecimentos em programação, poderá receber todas
as informações relativas a uma compra realizada na MONETIZZE, diretamente no seu sistema e tratá-las como desejar.
Isso é especialmente útil na integração com outros sistemas, para
criação de login e senha com áreas de membros e SaaS.

API
Com a API de integração da MONETIZZE, você pode visualizar
seus produtos e vendas dentro da nossa plataforma, através
de uma interface mais leve e de fácil utilização.

AUTOMAÇÃO DE LEADS
De forma mais simples, a MONETIZZE também disponibiliza

SMS
O envio de SMS pode
ser extremamente útil na
recuperação de vendas e,
foi pensando nisso, que a
MONETIZZE criou esta ferramenta. É possível enviar
mensagens para os clientes
individualmente ou criar regras de envios automáticos.

algumas integrações nativas, para que você possa integrar outros sistemas à plataforma. Através da automação de leads é

Assim, é possível consultar produtos, dados das vendas, comissões, acessar seu extrato de pagamento, etc.

possível automatizar o tratamento de leads com ferramentas
externas sem a necessidade de programação.
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ATENDIMENTO COM
RELACIONAMENTO

P

ara te auxiliar em toda sua jornada pela plataforma, a MONETIZZE conta com
uma equipe de atendimento de qualidade à disposição de segunda a sábado, em
horário comercial.

A nossa tripulação está em constante aperfeiçoamento para garantir a você a melhor
experiência. Queremos te conhecer e tornar nosso contato o mais pessoal e efetivo
possível.
Qualquer dúvida, não hesite em nos contatar através dos nossos canais de
comunicação:

(31) 3166-0838
suporte@monetizze.com.br
facebook.com.br/monetizzevendas
instagram.com/monetizze

