
                      

 
Por este instrumento: 

O usuário do Programa de Afiliados, doravante denominado “Afiliado”; 

CONSIDERANDO QUE: 

O Afiliado possui interesse em aderir ao Programa, atuando na divulgação e promoção de aulas de Pilates na Pure Pilates; 

ADERE ao Programa Pure Pilates, expressamente concordando com todos os termos e condições a seguir: 

 

1. DO OBJETO. 

1.1. Através deste Termo de Adesão, o Afiliado adere ao Programa Pure Pilates e passará a atuar na divulgação dos serviços 
da Pure Pilates, com o objetivo de promover e gerar novos alunos matriculados. 

1.2. A divulgação e a intermediação serão baseadas no mecanismo de redirecionamento de potenciais consumidores ao Site 
da Pure Pilates, através do link individual do afiliado, recebido logo após o cadastro. 

1.2.1. Os formatos mais comuns utilizados para a divulgação e intermediação pelos Afiliados são: 

(i) divulgação de material referente aos serviços nos sites, blogs, perfis de rede social e outros veículos de divulgação na 
internet (“Veículos”) de propriedade do Afiliado; e 

(ii) divulgação direcionada a potenciais novos alunos específicos, através do compartilhamento direto do link individual. 

1.2.2. Os formatos mencionados acima são meramente exemplificativos, e não limitam a utilização pelos Afiliados de outras 
formas de divulgação e intermediação, desde que respeitadas as limitações legais e as impostas por esses Termos de Uso. 

1.3. O Programa de Afiliados da Pure Pilates e a plataforma responsável por sua manutenção e outros ativos relacionados 
são de propriedade exclusiva da Pure Pilates. 

 

2. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES. 

2.1. Sem prejuízo de outras obrigações e responsabilidades previstas neste Contrato, caberá ao Afiliado: 

(i) Atuar na divulgação e intermediação dos serviços da Pure Pilates, de forma livre e espontânea, sem que haja um prazo de 
validade para este termo; 

(ii) Respeitar as normas e procedimentos referentes ao envio de mensagens eletrônicas previstas no Código de 
Autorregulamentação para a Prática de E-mail Marketing (CAPEM); e 

(iii) Acompanhar e verificar o controle e apuração do Extrato na área logada, conforme mencionado no item 3.3 deste Termo. 

2.2. A Pure Pilates, por sua vez, se compromete a: 

(i) Disponibilizar o acesso à área do Afiliado em seu site; 

(ii) Disponibilizar o link individual para veiculação e divulgação; 

(iii) Efetuar o pagamento referente à Remuneração do Afiliado. 
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3. DA REMUNERAÇÃO DO AFILIADO. 

3.1. O Afiliado receberá remuneração variável (“Remuneração”), baseada nas matrículas concluídas e efetivadas através do 
link individual do Afiliado (“Matrícula Efetivada”). 

3.1.1. Para que uma Matrícula seja considerada efetivada, é necessário que: (i) o internauta tenha clicado no link individual do 
afiliado; (ii) tenha agendado uma aula experimental de forma online pelo site, na página específica para este fim; (iii) tenha 
feito matrícula após a presença na aula experimental; e (iv) tenha efetivado a matrícula através do primeiro pagamento 
confirmado. 

3.1.2. Não serão consideradas como Matrículas Efetivadas aquelas onde: (i) o agendamento da aula experimental se deu por 
outro canal diferente do site; (ii) o aluno não compareceu a aula experimental agendada; e (iii) o aluno realizou sua matrícula, 
mas não efetivou o primeiro pagamento. 

3.1.3. No caso de o aluno ter agendado a aula experimental pelo site e faltado a aula, mas a aula tenha sido reagendada por 
qualquer canal (site, chat, whatsapp, telefone, email, etc) e Efetivado Matrícula, o afiliado é comissionado normalmente. 

3.2. A Remuneração do Afiliado é fixa e unitária em R$ 50,00 reais por Matrícula Efetivada, não importando o plano 
contratado nem tão pouco a duração do mesmo. 

3.3. O controle e a apuração das Matrículas Efetivadas (“Histórico de Recebimentos”) serão elaborados pelo Pure Pilates, e 
disponibilizados ao Afiliado em sua área na plataforma do Programa, e serão considerados fechados no último dia de cada 
mês. 

3.3.1. Após o Fechamento, a Pure Pilates tem 45 dias para efetuar o pagamento ao Afiliado, através de transferência 
eletrônica bancária. 

3.4. Todos e quaisquer tributos devidos em decorrência deste Termo serão de responsabilidade da parte definida como 
responsável tributária nos termos da lei. O Afiliado tem ciência de que a sua Remuneração está representada em termos 
brutos, e poderá sofrer todas as retenções tributárias exigidas pela lei quando do pagamento pela Pure Pilates. 

 

4. PRAZO E EXTINÇÃO DA ADESÃO. 

4.1. A adesão do Afiliado possui efeitos nesta data, e permanecerá válida por tempo indeterminado. 

4.2. O Afiliado poderá encerrar sua participação no Programa, sem motivo e a qualquer tempo, bastando que o mesmo deixe 
de divulgar o seu link individual. 

4.3. A Pure Pilates poderá encerrar a adesão do Afiliado ao Programa, sem motivo e a qualquer tempo, mediante 
comunicação por email ao Afiliado. 

4.4. A Pure Pilates poderá encerrar o Programa de Afiliados integralmente, sem motivo e a qualquer tempo, mediante 
comunicação por email aos Afiliados. 

5. EXCLUSÕES 

5.1. O afiliado que agendar uma aula experimental para si mesmo através de seu próprio link individual e Efetivar Matrícula, 
não recebe esta comissão. 

5.1. Não válido para matrículas em planos do Gympass ou Promocionais. 

 
 
6. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS. 

6.1. Fica eleito o foro da Comarca da cidade de São Paulo/SP para solução de toda e qualquer controvérsia que surgir da 
formação, interpretação ou execução do presente Termo. 


