Termos de uso
Operacionais:
Para aqueles que não tem conhecimento na área, damos a oportunidade para você trabalhar de
forma autônoma em Home-oﬃce, usando a nossa ferramenta de telemarketing para ﬁns de
aprendizagem nesta área e ainda ganhar dinheiro em forma de comissões nas vendas que ﬁzer
neste período.
Atividade amparada pela Lei No6.667/13 que diz que “Atividade para autônomos no seguimento
Home Oﬃce (Trabalho em Casa), onde você será remunerado por sua produção independente, sem
nenhum vínculo empregatício”
Estaremos acompanhando e analisando o potencial durante as atividades em nosso sistema de
telemarketing.
Quando percebermos que alcançou o perﬁl e o potencial adequado, então iremos fazer uma proposta
para registro como funcionário(a) contratado(a).
Até lá, o operador pode usar livremente de forma autônoma e com os próprios recursos, usar o nosso
sistema de telemarketing e ganhar comissões como autônoma, sem precisar pagar licenças.
Quanto ao tempo de trabalho, custos operacionais do autônomo, não é de nossa responsabilidade
decidir, visto que não tem vínculo empregatício conosco.
Caso ﬁque inativo por 15 dias seguidos, seu aceso é bloqueado, e pagaremos todas as comissões
conﬁrmadas e pedantes. No entanto o operador pode ativar criando uma nova conta. Mas não
poderá usar os mesmo dados bloqueados. Salve se solicitado por escrito pelo e-mail:
suporte@inﬂuencejob.com.br.
Vendas:
Somente será convidado para efetivar contratação via CLT, aqueles operadores que fazem a cota
todos os dias em um período de 90 dias consecutivos. O mesmo poderá aceitar ou rejeitar, visto que
o acordo sofre alteração de acordo com o perﬁl.
Para aqueles que não fazem a cota todos os dias, mais vende com certa frequencia, para se manter
ativo, é necessário que trabalhe pelo menos 2 dias na semana para registro no sistema.
Todas as operações são registradas, e não poderá ser alterada pelo operador. Somente é permitido o
gerente de operações fazer isso. O operador pode entrar em contato com o mesmo pelo Grupo de
Suporte do WhatsApp.
O Operador só poderá solicitar saques se todas as vendas conﬁrmadas pelo gerente de operações
somadas seja R$ 100,00 ou mais, você acompanha e confere suas vendas no Menu: Editores>Vendas;
Pedidos para saques com valores abaixo desse valor, não será atendido.
Produtos:
Os fornecedores publicam produtos da categoria: Jóias, Cosmético, Vestuários, Cuidados pessoais, e
outros em nosso sistema. Todos os dias surge produtos novos digitais ou físicos para os operadores
trabalharem no Whats Marketing.
Somente o sistema pode deﬁnir a promoção para determinado cliente com número do celular
sorteado. E o mesmo só poderás aproveitar a promoção na hora em que ele foi contemplado e
chamado pelo operador.

Não é permitido que o operador venda produtos fora da promoção, a menos que seja autorizado pelo
Gerente de Operações por escrito no Suporte WhatsApp.
Nos relatórios de vendas irá constar o andamento do processo de atendimento do cliente para cada
venda do operador, como também a liberação da comissão.
Não é permitido usar o sistema com promoção não gerada pelo sistema, se isso acontecer, e for
conﬁrmado, o operador será bloqueado por 90 dias.
O operador pode a qualquer momento solicitar informações sobre o andamento de suas vendas ao
Gerente de Operações.
Extornos:
Se o cliente solicitar cancelamento ou extorno de compra, o vendedor também terá o valor da comissão
extornado. Uma notiﬁcação irá aparecer no status das vendas.
Vendas baixadas não poderá ser reativadas pelo operador. Somente o Gerente de Operações poderá
reativar uma venda.
Spans:
Não é permitido oportunar o cliente fora do sistema de operação de promoções Whats Marketing. Se o
cliente procurar resolver qualquer coisa fora do ambiente de operações (celular do operador), você pode
bloqueá-lo ou pedir para que entre em contato por lá.
O operador também não pode trabalhar em horários inoportunos para o cliente.
Recomendamos que seja feito o serviço no horário comercial durante o dia.
Não é permitido à noite. Salve que o cliente tenha solicitado.
Declaração de uso:
Todo operador que opera neste sistema se auto declara que leu e concordou com estes termos, se está
usando ou usou o mesmo. Portanto, não poderá dizer que não ﬁcou sabendo ou que não foi informado
sobre esses termos.
Termos com validade indeﬁnida, escrito em 08-03-2021

