
 
 

POLÍTICA DE TARIFAS E FATURAMENTO 

 

 

Plano de adesão à vitrine – cadastro de produto (exposição do produto) 

Exposição Taxa Condições 

Período de Experiência 
Master (exposição 

Diamante) 
6% 

Valor pago por produto 
vendido, dentro do 

período de cadastro 
diferenciado de 45 dias, 
ou até alcançar valor R$ 

15.000,00 

Prata 6% 
Valor pago por produto 

vendido 

Ouro 8% 
Valor pago por produto 

vendido 

Diamante 10% 
Valor pago por produto 

vendido 

 

A categoria “Período de Experiencia Master” visa demonstrar o alcance da 

plataforma para os usuários que desejam utilizar a vitrine GoImports. 

Os planos têm objetivo de cadastrar os produtos em nossa vitrine virtual para 

apresentação e venda ao consumidor final que escolherá a partir de alguns 

requisitos ofertados pela plataforma, como, por exemplo, o ranking de melhor 

tempo de entrega. 

Cada categoria possui condições especiais e diferentes, ficando à escolha do 

vendedor a categoria que melhor atender aos seus interesses e do seu negócio. 

Aqui explicaremos os tipos e diferenças entre as categorias. 

Nossa remuneração é feita por meio de uma taxa cobrada pela exposição em 

nossa vitrine, essa taxa irá variar de acordo com: tamanho do anúncio; 

aparecimento no banner; aparecimento em e-mail marketing; página do anúncio. 

Período de Experiência Master: 

1. Nessa categoria você poderá acessar de forma ampla a nossa plataforma 

com todas as vantagens do Plano Diamante, pagando a taxa mais básica. 

2. Não se preocupe, você será avisado quando o seu plano estiver expirando 

e poderá optar por continuar no mesmo alterando a sua tarifa. Lembramos 

que o em seu silêncio retornaremos ao plano básico (prata) e por isso seu 

produto estará menos exposto. 



 
3. Aqui você poderá usufruir das vantagens do plano Diamante, conforme 

você poderá verificar abaixo, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias 

ou quando você alcançar venda igual ou maior que R$15.000,00 (quinze 

mil reais). 

4. Nosso objetivo com essa experiência é que nosso parceiro-vendedor 

possa conhecer e medir seus resultados com a plataforma, antes mesmo 

de, necessariamente fazer um investimento maior.  

Plano Prata:  

- Neste plano seu produto terá menor exposição no Marketplace, figurando nas 

últimas páginas de busca feita sem filtro pelos compradores. Não contará, ainda, 

com espaço no banner de anúncios na parte superior de nosso site. Caso você 

seja ranqueado com três ou mais estrelas, terá um destaque entre aqueles 

dentro do mesmo plano que você. 

Plano Ouro: Exposição média. 

- Neste plano você terá uma exposição mediana no Marketplace, figurando nas 

páginas intermediárias de busca feita sem filtro pelos compradores. Aparecerá 

esporadicamente no banner de anúncios na parte superior de nosso site (uma 

vez no mês). Caso você seja ranqueado com três ou mais estrelas, terá um 

destaque entre aqueles do mesmo plano que você. 

Plano Diamante:  

- Neste plano você terá a maior e melhor exposição do site. Aparecendo nas 

primeiras páginas de busca feita sem filtros pelos compradores. Aparecerá 

constantemente no banner de anúncios na parte superior de nosso site. Caso 

seja ranqueado com quatro ou mais estrelas, irá figurar ainda em nosso e-mail 

marketing como sugestão de bom vendedor para os nossos clientes. 

Realizadas e devolvidas. 

 

 


