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Acreditamos que os negócios só são bons quando 
são bons para ambas as partes.

Dessa maneira, seguem aqui as boas práticas que 
esperamos dos nossos Afiliados para criarmos, 
juntos, um ambiente onde todos sejam 
beneficiados e cresçam de forma saudável.

SURVIVAL

GUIDE



Ser centrado no cliente implica em priorizar as pessoas e suas 
experiências em tudo o que fazemos.
Existir por nossos clientes é um dos principais valores da 
companhia, e estamos sempre prontos para servir, ajudar e 
orientar. 

É impossível desenvolver boas experiências para os clientes sem 
carregá-los todos os dias como nossa maior razão. 
Nosso sucesso depende intrinsecamente de como abordamos e 
satisfazemos cada uma de suas necessidades.

Tudo o que fazemos é para as pessoas

O que é bom para o cliente é bom pra gente



É proibido o uso da trademark Centauro sem o consentimento e

alinhamento com a nossa equipe

A comunicação deve ser sempre alinhada previamente com nosso

time, de acordo com nosso brandbook1 USO DA
MARCA
CENTAURO



Em estratégias de e-mail marketing, o afiliado deve deixar clara a

informação que aquele não é um e-mail Centauro, conforme exemplo

abaixo

1 USO DA
MARCA
CENTAURO
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É proibida a compra do termo “Centauro” em exata ou qualquer

misspelling nos anúncios

É proibida a veiculação de anúncios que enviem diretamente para o

domínio www.centauro.com.br ou qualquer dos subdomínios de

Centauro

Infrações e consequências:

Strike 1: cancelamento da comissão referente aos dias em

que

houve infração

Strike 2: em caso de reincidência, cancelamento da comissão

total do mês de ocorrência do Bid;

Strike 3: cancelamento da parceria com o Afiliado e não

BID
DO TERMO
“CENTAURO”
EM ADS

http://www.centauro.com.br
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Termos permitidos em correspondência ampla modificada, exata ou frase:

cupom desconto centauro

cupom de desconto centauro

cupom desconto centauro codigo

cupom centauro

cupom desconto centauro

cupom de descontos centauro

cupom de desconto da centauro

cupom de desconto na centauro

cupom desconto centauro 2019

cupom desconto centauro 2020

centauro cupom

cupom de desconto centauro 2019

cupom de desconto centauro 2020

BID
DO TERMO
“CENTAURO”
EM ADS
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Entendemos a prática do drop/hijack de sessões, ou seja, o

redirecionamento não orgânico para o Afiliado do tráfego natural de

Centauro ou de outras mídias como algo gravíssimo.

Infrações e consequências:

Strike 1: não pagamento do comissionamento total do dia em

que houve a prática

Strike 2: não pagamento do comissionamento total do mês, em

caso de reincidência

Strike 3: cancelamento da parceria com o Afiliado e não

pagamento da comissão do mês de reincidência;

DROP/HIJACK
DE
SESSÕES



4 FORMAS
DE
MENSURAÇÃO

Além da ferramenta BrandVerity, agora contaremos também com 

uma ferramenta própria para identificação de drop de sessão.



Contate-nos através das redes.

Reforçamos que o nosso canal de 
comunicação estará sempre aberto


