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Introdução 

Ao acessar ou utilizar a plataforma Agenda Consulta, bem como ao fazer sua 

indicação no programa de Afiliados da Agenda Consulta, você concorda com este 

Termos e Condições de Uso (Termo) e sujeita-se a ele. Leia atentamente, porque 

aqui você vai encontrar informações importantes sobre seus direitos, recursos e 

deveres. 

 
O Termo tem o objetivo de regular o programa de Afiliados da Agenda Consulta (GAC 

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas nº 33.505288/0001-05, sediada na Rua Godolfredo Gonçalves, 375, Sala 01 – 

Centro - CEP 35.680-047, Itaúna/MG. 

 
Definições 

Para auxiliar o entendimento deste Termo utilizam-se algumas palavras abaixo: 
 

Anúncio – Publicação de tratamentos odontológicos em Grupos do Facebook. 

Clínicas – Instituições de Saúde Credenciada pelo CRO, é a empresa de saúde que 

presta o serviço de odontológico independente na plataforma Agenda Consulta. 

 
Lead – um lead é um consumidor em potencial que de alguma maneira demonstrou interesse 

em um serviço ou produto. 

 

Indicação - A indicação é feita através de um formulário com os dados básicos do 

Lead (Nome, Telefone, Link do Facebook e Tratamento de Interesse) e do Afiliado que 

indicou. O Programa de Afiliação da Agenda Consulta permite aos Afiliados 

cadastrados indicar a Agenda Consulta leads de pessoas interessadas em 

tratamentos odontológicos. 
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Afiliado/usuário – Pessoa que indica e ou coleta leads de pessoas interessadas em 
tratamentos odontológicos através de Anúncios em Grupos do Facebook. 

 

 

Escopo da Indicação/coleta 

A indicação de lead será realizada através do preenchimento de formulário de 

Indicação da Agenda Consulta. A responsabilidade de fornecer, atualizar e garantir que 

os dados são verdadeiros é exclusiva dos Usuários. A Agenda Consulta não tem 

responsabilidade civil ou criminal em relação aos dados fornecidos a Agenda Consulta, 

sejam eles falsos, incorretos ou incompletos. A Agenda Consulta não espera nenhuma 

contrapartida do Afiliado/Usuário, sendo o ato de indicar/coletar uma mera obrigação 

de dar. Para evitar fraudes e garantir a segurança de operações, a Agenda Consulta 

reserva-se o direito de utilizar todos os meios válidos para identificar 

Afiliados/Usuários e solicitar informações e documentos adicionais que confirmem a 

autenticidade dos dados. Só podem ser indicados/coletados leads de pessoas 

interessadas em tratamentos odontológicos, que estejam dentro das cidades e 

regiões de atendimento da Agenda Consulta. 

 
Só haverá pagamento pelas indicações/coletas com características adequadas aos 

padrões da Agenda Consulta e nas condições previstas neste Termo. 

 
Consideram-se inválidas e não serão objeto de pagamento as indicações: (i) que 

sejam feitas contra a vontade do Lead; (ii) de pessoas que não forneçaram seus 

dados; (iii) referentes a leads já coletados anteriormente ou (iv) referentes a um 

Lead que já tenha sido indicado/coletado nos últimos 60 dias por outro afiliado. 

O Usuário/Afiliado aceita que as indicações em desacordo com este Termo serão 

descartadas, não gerando, assim, qualquer direito a valor ou outros direitos em razão 

da Indicação/coleta. 

 
As Indicações feitas através do formulário são válidas por 48 (quarenta e oito) horas 

corridas, contados a partir da data de preenchimento do formulário de interesse pelo 

Lead. Após esse período, se o lead não for importado para a Agenda Consulta não 

deverá nenhum valor ao Usuário/Afiliado cadastrado, por qualquer motivo. 
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Condições de Uso 

A segunda forma de realizar uma Indicação/Coleta é através de um link individual 

que a Agenda Consulta disponibiliza para que cada Usuário/Afiliado possa enviar 

diretamente para as pessoas interessadas. Esse tipo de indicação não tem prazo de 

validade e haverá pagamento pela Indicação/coleta se o Lead se cadastrar com o 

Nome e Telefone. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ao realizar uma Indicação/coleta, os Usuários/Afiliados expressamente afirmam que os 

Leads estão cientes da indicação/coleta ou seja forneceram seus dados como nome 

e telefone demonstrando interesse na oportunidade, e são integralmente 

responsáveis pela veracidade das informações e pelo compartilhamento de dados. A 

Agenda Consulta reserva-se o direito de revelar as informações dos Usuários/Afiliados 

diretamente aos Leads em caso de reclamações devidamente fundamentadas sobre 

Indicações/coletas realizadas contra sua vontade. 

 
O cadastro do Usuário/Afiliado permite apenas a vinculação a um número de CPF, um 

único telefone, um endereço de e-mail, e a uma conta bancária, não podendo haver 

duplicidade de dados em nenhum caso. 

 
O Usuário/Afiliado irá acessar sua conta com seu número de telefone ou e-mail e se 

compromete a não informar seus dados a outras pessoas, assumindo a 

responsabilidade pelo uso que fizerem. 

 
Se o Usuário/Afiliado identificar uso não autorizado de sua conta, deverá notificar a 

Agenda Consulta imediatamente. 

 
Veja o que é esperado dos Usuários/Afiliados na Agenda Consulta nosso Manual do 

usuário/afiliado.  

A aceitação de Indicações pela Agenda Consulta destina-se, exclusivamente, para 
as pessoas capazes de exercer atos da vida civil, qualquer acesso ou uso das 

plataformas Agenda Consulta por menores de 18 anos não emancipados é 

expressamente proibido. 

Desse modo, ao utilizar o QuintoAndar e o Indica Aí você garante que é capaz de 

https://www.quintoandar.com.br/manual-do-usuario
https://www.quintoandar.com.br/manual-do-usuario
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Por qualquer transação realizada diretamente entre Leads e 

Usuários/Afiliados, mesmo que tenham se conhecido por meio da Agenda Consulta. 

A Agenda Consulta poderá a seu exclusivo critério, em caso de suspeita de fraude e 

do descumprimento deste Termo ou do Manual do usuário  , interromper e/ou excluir 

o Usuário/Afiliado responsável e cancelar a participação nas Indicações/Coletas 

temporária ou permanentemente, podendo gerar também bloqueio dos pagamentos. 

Por meio da adesão a este Termo, não são cedidos quaisquer direitos de uso do nome, 

marca ou logotipo e os Usuários/Afiliados não podem se vincular à empresa, para não 

induzir outras pessoas a erro. Também não é permitida a divulgação, por meio de 

anúncios patrocinados ou outros meios, do link de Indicação exclusiva do 

Usuário/Afiliado. 

 
 

Responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelas obrigações tributárias relativas às atividades dos Usuários/Afiliado na 

Plataforma. O Usuário/Afiliado é exclusiva e integralmente responsável por cumprir 

com as obrigações tributárias necessárias decorrentes de suas atividades na 

Plataforma ou Serviços da Agenda Consulta. 

Pela conduta dos Usuários/Afiliados ou de terceiros contratados ou contatados por 

meio da Plataforma. A Agenda Consulta não se responsabiliza por qualquer ato ou 

omissão de qualquer Usuário em relação a outros Usuários ou terceiros. 

 

Por quaisquer indisponibilidades ou erros apresentados na Plataforma, assim como 

por eventual defraudação da utilidade que o Usuário possa atribuir à Plataforma. 

Por erros ou eventuais inconsistências na transmissão de dados, pela qualidade ou 

disponibilidade da conexão de Internet, que impeçam o Usuário/Afiliado ou a Agenda 

Consulta de receber informações. 

A Agenda Consulta não se responsabiliza: 

Por garantir a eficácia de qualquer contratação, ou a qualidade de qualquer serviço. 

A Agenda Consulta não é responsável por quaisquer danos ou indenizações 

decorrentes de falha no cumprimento de obrigação por qualquer Usuário/Afiliado. 

https://www.quintoandar.com.br/manual-do-usuario
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Por danos e prejuízos por conta de falhas relacionadas ao Usuário/Afiliados ou a 

terceiros que fujam do controle da Agenda Consulta. 

 
O Usuário/Afiliado concorda e se compromete a não: 

 
Realizar indicações/coleta sem a prévia autorização do lead ou o interesse do mesmo 

que forneceu os dados por livre e espontãnea vontade. Prejudicar a reputação, 

imagem ou boa-fé da Agenda Consulta. 

Fazer-se passar por qualquer entidade ou prestar informações falsas sobre os 

Serviços da Agenda Consulta, executar qualquer manipulação para disfarçar a 

identidade ou a procedência de qualquer mensagem ou contato do lead. 

 
Utilizar qualquer “robô”, “spider”, “web scraping”, programa, “script”, algoritmo ou 

metodologia automatizada, ou qualquer processo manual, para acessar, copiar ou 

monitorar sites, redes sociais ou plataformas terceiras, atuando em desacordo com 

seus respectivos Termos e Condições de Uso. 

 
Utilizar qualquer Serviço da Agenda Consulta para inserir qualquer tipo de “spam”, 
Mensagem não solicitada, fraude, “scam”, “phishing”, “correntes”, “pirâmides” ou 
conduta similar, 

 
 
 
 
 
 
 

Preço 

 
Os valores de recompensa pelas Indicações/Coletas de Leads estão disponíveis neste 
link .  

 

A Agenda Consulta poderá realizar campanhas e aumentar ou diminuir os valores 

das recompensas. Essas alterações podem abarcar todos os Usuários/Afiliados 

cadastrados, sem qualquer necessidade de igualar as recompensas de diferentes 

regiões ou qualquer outra diferenciação entre eles. 

 

Descumprir o presente Termo de Uso ou qualquer lei ou requisito aplicável ao uso dos 

Serviços da Agenda Consulta. 

https://help.quintoandar.com.br/hc/pt-br/articles/220703728-O-que-%C3%A9-Indica-A%C3%AD-
https://help.quintoandar.com.br/hc/pt-br/articles/220703728-O-que-%C3%A9-Indica-A%C3%AD-
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ferramentas. 

 
O banco de dados das Plataformas e os dados que o integram, brutos ou elaborados, 

As recompensas podem ter valores diferentes, dependendo do resultado da 

Indicação/Coleta. Se a recompensa for diferente, todas as informações sobre valores e 

outros detalhes estarão na campanha. 

 
A Indicação/coleta será creditada no mês em que realizada caso seja registrada até as 

21h do horário de Brasília no último dia do mês. Após isso, a Indicação/coleta será 

creditada no mês seguinte. 

As recompensas serão pagas aos Usuários/Afiliados cadastrados, conforme as 

condições mostradas neste Termo, levando-se em consideração as indicações/coletas 

realizadas dentro da área de atuação da Agenda Consulta, por meio de depósito ou 

PIX direto na conta corrente indicada pelo Usuário/Afiliado. 

 
 

Propriedade Intelectual 

A Agenda Consulta é o único detentor de todos os direitos de propriedade intelectual 

relacionados aos seus serviços, tais como: código-fonte, módulos, pacotes, estrutura 

de funcionamento, modelo de negócios, algoritmos e todas as informações relativas 

ao uso, funcionamento e demais dados e documentações. 

 
A Agenda Consulta garante que é titular da tecnologia e das ferramentas autorizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenhum item neste Termo é considerado como transferência ou cessão de direito de 

propriedade intelectual, somente é permitido ao Usuário/Afiliado a utilização da 

propriedade intelectual da Agenda Consulta enquanto houver o cumprimento e a 

observância deste Termo. 

 
 
 
 
 

para execução dos serviços e, quando não for, tem as autorizações para usar as 

são propriedade exclusiva da Agenda Consulta, que sobre eles possui todos os 

direitos de propriedade intelectual. 
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A Agenda Consulta busca, constantemente, melhorar o Termo, seus produtos e 
serviços, razão pela qual estas mudanças poderão ser refletidas neste Termo, 
reservando o direito de adicionar, remover ou atualizar conteúdo, funcionalidades ou 
softwares utilizados na prestações dos serviços.  

Entre em contato 

A Agenda Consulta poderá entrar em contato com você por telefone, e-mail, 

WhatsApp, ou outros canais que você tenha compartilhado para comunicar questões 

relativas à prestação de serviços, ofertar produtos/serviços, convidar você para 

contribuir com pesquisas, entre outros. 

 
São consideradas válidas as comunicações dos Usuários/Afiliados realizadas por 

escrito e enviadas para e-mail contato@agendaconsulta.com. 

 
 

Aceitação 

O Usuário/Afiliado declara estar ciente e de acordo com todos os itens mencionados 

neste Termo. 

 
 

Disposições Gerais 

Qualquer condição deste Termo que, por qualquer razão, venha a ser reputada nula ou 

ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a validade das demais disposições 

do Termo, as quais permanecerão plenamente válidas e vinculantes, gerando efeitos 

em sua máxima extensão. 

 
 
 
 
 
 

Os Termos são regidos pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil. Para todos 

os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro 

questionamento relacionado a estes Termos de Uso, as Partes concordam em se 

submeter ao Foro da Comarca de Itaúna/MG, com exceção de reclamações 

apresentadas por Usuários/Afiliados que se enquadrem no legalmente como 

consumidores, que poderão submeter tais reclamações ao foro de seu domicílio. 

 

 

 

https://indicaai.quintoandar.com.br/
mailto:contato@agendaconsulta.com
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Indique/Colete Leads e ganhe prêmios em dinheiro 
 

 

 

O Programa de Afiliados Agenda Consulta é o programa de indicação e geração de leads 

de pessoas interessadas em tratamentos odontológicos. 

Como funciona? 
 

1. Poste os anúncios da Agenda Consulta nos Grupos do Facebook nas cidades; 
2. Indique/colete leads dos comentários das publicação postadas ou compartilhe 

seu link de indicação; 
3. Quando você coletar o lead e adicionar na plataforma da Agenda Consulta, você 

ganha de R$ 1,00 a R$ 1,80 por cada lead. 
4. Veja a tabela de recompensa abaixo: 

 

 
 

5. Se indicar/coletar 1000 leads você será recompensado com R$ 1.800,00 em dinheiro. 

6. Os pagamentos serão realizados todo dia 15 de cada mês. 
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Como me cadastrar? 
 

1. Acesse o site da Agenda Consulta www.agendaconsulta.com ou entre em contato 
com o nosso RH pelo e-mail rh@agendaconsulta.com. 

2. Informe seu número de cellular, e-mail, nome completo, CPF e conta bancária. Pronto. 
Você fará parte do Programa de Afiliados.  

3. Assista o video treinamento para começar a indicar/coletar leads. 
 

E os prêmios? 
         

Sempre que um lead entra na plataforma da Agenda Consulta indicado/coleta por você. 
Você será premiado em 4 momentos: 

1. 1 a 299 leads – coletados/indicados = R$ 1,00 por cada lead 
2. 300 a 499 leads - coletados/indicados = R$ 1,50 por cada lead 
3. 500 a 999 leads - coletados/indicados = R$ 1,70 por cada lead 
4. Acima de 1000 leads - coletados/indicados = R$ 1,80 por cada lead   

Quais são os requisitos para participar do Programa de Afiliados Agenda Consulta? 

Para participar, você precisa ser pessoa física, ter mais de 18 anos de idade e CPF. 

Se esse é o seu caso, indique e colete leads para começar a ganhar. 

 

 

http://www.agendaconsulta.com/
mailto:rh@agendaconsulta.com

