
MANUAL – PAC 
 

 
 
 
Como funciona o PAC – Programa de Afiliados Chipbras 
 
Para  melhor explicar, devemos antes de tudo, fazer algumas considerações: 
Digamos que Você já conhece a Chipbras e os serviços por nós prestados e gostaria de indicar a 
seus amigos. 
 
Pensando nisto, a Chipbras gostaria sim que você indicasse seus amigos, mas também gostaria 
de recompensar quem faz isto. A forma que encontramos para tal foi criar um programa, 
totalmente informatizado (on-line) para que quem se afiliasse e indicasse, poderia 
acompanhar suas recompensas. 
Desta ideia nasceu então o PAC, e você é nossa razão para que podemos desenvolver este 
sistema. 
Com o PAC, você não só será recompensado por nos indicar como também será 
recompensado se quem você indicou também indicar outros amigos. Entendeu? 
 
Mas vamos com um exemplo de como vai funcionar esta indicações e as recompensas 
e para entender criamos algumas contas de emails 
 
 
Seu Email: voce@chipbras.com  
 
Email de seu amigo = seu-amigo@chipbras.com  
 
Email do amigo do seu amigo = amigo-do-amigo@chipbras.com  
 
A História: 
Você é um caminhoneiro que já fez sérvios com a Chipbras e gostou. Você tem amigos e 
gostaria de indicar nossos serviços. 
A Primeira coisa é se cadastra em nosso site como afiliado 
 

mailto:voce@chipbras.com
mailto:seu-amigo@chipbras.com
mailto:amigo-do-amigo@chipbras.com


 

Você será redirecionado a uma página onde vai preencher suas informações 

 

Se preencheu tudo certo e clicou em CADASTRAR, verá esta tela abaixo,  



 

Clique agora em Acessar seu Painel de Afiliado, e será redirecionado para a pagina seguinte: 

 

Agora voce tem seu link de afiliado (http://chipbras.com.br?aff=você) que este link servira 

para você fazer suas divulgações e também fazer suas vendas para seus amigos e ganhar suas 

recompensas. 

Digamos que você vai indicar a Chipbras ao Seu Amigo, então você pede a ele que use seu link 

para realizar a compra através de nosso site. 

Ele vai colocar o link de afiliado na barra de navegação, abrir o site Chipbras.com.br, clicar em 

loja e escolher o produto/serviço que deseja adquirir. 

http://chipbras.com.br/?aff=você


 

Clicando em Loja, vai ser direcionado para a pagina “Loja” 

 

Escolha o Produto/Serviço, clique “Comprar” e depois “Ver carrinho” 



 

Em seguida FINALIZAR COMPRA, e na próxima etapa, preencha seu dados e forma de 

pagamento. 

 



 

Finalizar compra 

 

Agora é só aguardar a nossa liberação, processamento, e entrega. Tão logo você ira receber 

um email com estas informações e sua recompensa. 

Mas vamos ver como está o seu PAINEL DE AFILIADO, 
Para isto, faça login em http://chipbras.com.br/login-de-afiliado/ ou clica no menu 
PROGRAMA DE AFILIADOS  e vai até LOGIN DE AFILIADO,  
 

http://chipbras.com.br/login-de-afiliado/


 

 

Observe (acima) no seu PAINEL DE AFILIADO, que você já possui um Clique por Indicado, ou 

seja, seu amigo realizou uma compra, mas ainda está sendo processado por nós. Tão logo 

confirmado você vai notar neste mesmo PAINEL que estas Estatísticas vão mudar, e em todo 

processo você não precisa ficar acompanhando, pois receberá email automáticos. 

Veja abaixo, como ficara, quando liberar a compra deste cliente. 



 

Agora sim, seu cliente (Seu Amigo) foi aprovado a compra e foi entregue, e em sua conta esta 

mostrando o valor da venda e o valor da sua recompensa. Gostou? 

E agora que tal SEU AMIGO também nos indicar, e também ganhar uma recompensa desta? 

Mas isto depende de você convence-lo a se tornar nosso AFILIADO, mas observe uma coisa 

muito importante, ele tem que se cadastra pra ser Afiliado com o seu link de Afiliado 

(http://chipbras.com.br?aff=voce), nunca esqueça disto, pois se ele se cadastrar direto em 

nosso site, você não vai ganha sobre a venda dele. Você deve explicar isto a ele, que tanto faz 

ele cadastrar direto (ganha 30%) ou cadastrar com seu link (ganha os mesmo 30%) mas você 

tem sua recompensa. 

Então vamos ver como fica?  

 

http://chipbras.com.br/?aff=voce


 

Seu amigo cadastrou como Afiliado através de seu link 

 

Agora vai fazer o mesmo que você, ou seja, vai logar no PAINEL DE AFILIADO 



 

http://chipbras.com.br?aff=seu_amigo 

 

Agora “Seu Amigo” vai vender para o amigo dele, que aqui vamos chamar de “Amigo do 
Amigo” 
“Seu amigo” passou o link de afiliado dele para o “Amigo do Amigo” entrar e comprar 
 

http://chipbras.com.br/?aff=seu_amigo


 

O Processo será igual ao que você vendeu a seu amigo e agora está fazendo para o AMIGO DO 
AMIGO 
 

 



 

 



 

 

 

Como então ficou a recompensa de Seu Amigo 



 

E a sua 

 



 

Viu? Você ganhou mais 10% de recompensa sobre a Venda do “Seu Amigo” para o “Amigo do 
Amigo” 
No seu PAINEL mostra R$ 600,00, que significa os R$ 450,00 (30% sobre R$ 1.500,00 da 
primeira venda)  
e mais R$ 150,00 (10% sobre a venda do Seu Amigo) 
Gostou? 
Bom, ainda tem mais, no PAINEL DE AFILIADO você tem todo o controle de todas suas 
informações, 
Tais como: Estatísticas, Histórico, Indicados, etc... 
 

 

 

É isto ai, e você, vai ficar fora?  

CADASTRE AGORA 

http://chipbras.com.br/cadastro-de-afiliado/


 

 

 


