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Termos e condições do programa

As alianças ALL STAR são empresas dedicadas que trabalham em conjunto com a Aivo 
para desenvolver oportunidades de negócios por meio de um modelo de contrato de 
revenda. As alianças ALL STAR podem se desenvolver através de nossa plataforma de 
soluções, integrar suas próprias soluções ou simplesmente revender nosso portfólio de 
produtos, bem como fornecer serviços profissionais aos clientes (O Contrato de 
Revendedor Parceiro é aplicado).

Para se tornar um membro deste programa, é preciso aceitar expressamente as 
condições detalhadas a seguir:

Margem:

• O PARTNER contará com uma margem equivalente a uma porcentagem do preço 
de tabela da AIVO, estabelecido de acordo com a faixa da receita obtida.

• A porcentagem de margem só se aplica ao preço de Produtos e/ou Serviços da 
AIVO e exclui qualquer custo de fornecedores ou soluções de terceiros contratadas pela 
AIVO (exemplo: canal WhatsApp, IA VIDEO, Aivo Studio etc.).

• Supondo-se que o PARTNER cumpra com o nível e a faixa da receita, poderá obter 
uma margem maior, de até 35% do preço de tabela da AIVO, ou o que for estabelecido 
pela AIVO nas negociações individuais.

Nível e faixa da receita

• O PARTNER começará com uma margem de 20% sobre a MRR. Para passar para 
outro nível de margem, o PARTNER deverá alcançar a MRR exigida para o mesmo.

• Caso o PARTNER reduza o valor do faturamento em MRR, a margem será ajustada 
para a faixa correspondente. Exemplo: o PARTNER faturava US$ 53.000 MRR com uma 
margem de 30%, e no mês seguinte o faturamento caiu para US$ 48.000; o PARTNER 
então obterá doravante a margem correspondente à faixa anterior, de 25% sobre todas as 
notas fiscais.

• Para calcular as MRR, será levado em conta como “receita” o valor faturado e 
efetivamente cobrado, sem descontar a margem aplicada, no dia 20 de cada mês (cada 
período vai do dia 21 de um mês ao dia 20 do mês seguinte). A nova margem, se for 
pertinente, será aplicável às notas fiscais emitidas a partir do dia 21 de cada mês, inclusive.


