
REGULAMENTO DAS OFERTAS MINU.BIZ 

1) Planos de Assinatura (Planos) da Minu, dão acesso a Plataforma Minu e permitem 
promover Ações de Marketing com Recompensas que estimulam engajamento dos 
Consumidores com as Empresas; 
 

2) Cada Plano possui regras de negócios diferenciadas e confere um Crédito em 
Recompensas que pode ser utilizado nas Ações de Marketing, conforme condições 
abaixo destacadas: 
 
(i) Plano Light:  

 
- Indicado para empresas que estão iniciando suas ações de recompensas; 
- Acesso para até 2 (dois) usuários da empresa contratante; 
- Crédito em Recompensas de R$35,00 (trinta e cinco reais) por mês, que equivale a 

até R$100,00 (cem reais) em Recompensas com o efeito Minu; 
- Disponibilização das seguintes Recompensas Extras (sem o efeito Minu): 
    

      iFood de R$10,00 (dez reais);  
      Méqui de R$15,00 (quinze reais); 
      Uber de R$5,00 (cinco reais) e R$10,00 (dez reais); 
      Deezer mensal. 

 
(ii) Plano Basic: 

 
-  Indicado para empresas que buscam crescer e fidelizar sua base ativa; 
-  Acesso para até 03 (três) usuários da empresa contratante; 
- Crédito em Recompensas de R$210,00 (duzentos e dez reais) por mês, que 

equivale a até R$600,00 (seiscentos reais) em Recompensas com o efeito Minu; 
- Disponibilização de todas as Recompensas (com efeito Minu ou Extras) ofertadas 

na Minu.cloud. 
 

(iii) Plano Startup: 
 

- Indicado para empresas que buscam a performance de seus produtos;  
- Acesso para até 03 (três) usuários da empresa contratante; 
- Crédito em Recompensas de R$682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e  

cinquenta centavos) por mês, que equivale a até R$1.950,00 (mil novecentos e 
cinquenta reais) em Recompensas com o efeito Minu; 

- Disponibilização de todas as Recompensas (com efeito Minu ou Extras) na 
Plataforma Minu. 

 
(iv) Plano Pro 

 
- Indicado para empresas em fase de crescimento que querem escalar a base de 

clientes; 
  -  Acesso para até 10 (dez) usuários da empresa contratante; 
  - Crédito em Recompensas de R$2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) 

por mês, que equivale a até R$7.000,00 (sete mil reais) em Recompensas com o 
efeito Minu; 

  -  Disponibilização de todas as Recompensas (com efeito Minu ou Extras) ofertadas 
na Plataforma Minu. 

 
(v) Plano Enterprise 

 
- Indicado para empresas com grandes bases que pretendem ampliar o 

engajamento e fidelização; 



  -  Acesso para até 15 (quinze) usuários da empresa contratante; 
  - Crédito em Recompensas de R$5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) 

por mês, que equivale a até R$15.000,00 (quinze mil reais) em Recompensas com 
o efeito Minu; 

  -  Disponibilização de todas as Recompensas (com efeito Minu ou Extras) ofertadas 
na Plataforma Minu. 

 

3) O Crédito em Recompensas equivale ao desconto concedido sobre o valor do 
investimento realizado em recompensas. O desconto é mensal e é concedido no mês 
subsequente ao consumo. (Ex: No Plano Light, o crédito em recompensa é de R$ 35,00 
(trinta e cinco reais). Considerando que dentro do mês ocorra a entrega de 10 (dez) 
recompensas com o valor de R$ 10,00 (dez reais) ao consumidor, se for uma 
recompensa com efeito Minu, no mês subsequente, a fatura referente às recompensas 
terá o custo zero. Caso seja uma Recompensa Extra (“recompensa sem efeito Minu”) o 
valor da fatura será de R$65,00 (sessenta e cinco reais). *Observação: o valor do fee de 
processamento não abrange no desconto do crédito em recompensas).  

4) O Crédito em Recompensas não é cumulativo, e a expiração é na mesma periodicidade 
da assinatura do Plano contratado; 
 

5) As Recompensas podem ser escolhidas de acordo com as ofertas de Recompensas 
(Ofertas) disponíveis na Plataforma Minu, conforme plano contratado; 
 

6) A escolha de Recompensas que ultrapassarem o limite do Crédito em Recompensas 
(“Recompensas Excedentes”), ou que incluam Recompensas Extras poderão ser 
escolhidas e serão cobradas de acordo com o item 7 abaixo. 
 

7) As Recompensas Excedentes e as Recompensas Extras serão cobradas de acordo com 
o valor da oferta disponível na Plataforma Minu, conforme plano contratado; 
 

8) O consumo das Recompensas deverá observar as regras de uso e fruição das 
Recompensas, disponíveis em http://nuvem.minutrade.com/. 
 

9) As Recompensas serão disponibilizadas (Recompensas Entregues) aos Consumidores 
em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação de entrega (Recompensas 
Solicitadas).  
 

10) O prazo de ativação das Recompensas é de 30 (trinta) dias contados da data de sua 
concessão ao Consumidor. 
 

11) Após a ativação, o Consumidor terá o prazo indicado nas regras de uso e fruição das 
Recompensas, disponíveis em http://nuvem.minutrade.com/ para utilizar a Recompensa 
recebida. 
 

12) EXPIRADOS OS PRAZOS PREVISTOS NO ITENS 10 E 11 ACIMA, SEM QUE HAJA 
ATIVAÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO DA RECOMPENSA, EXTINGUE-SE O DIREITO À 
RECOMPENSA E/OU A SUA UTILIZAÇÃO, SEM QUE HAJA QUALQUER DIREITO A 
RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS PELAS RECOMPENSAS. 
 

13) As Recompensas bônus celular e/ou de internet somente serão efetivamente 
disponibilizadas nas Ações de Marketing após a obtenção de autorização das 
operadoras de telefonia pela MINU. 
 

14) A utilização das marcas dos Aliados (Parceiros Minu.cloud) em materiais promocionais 
e/ou peças de comunicação de Ações de Marketing está sujeita a autorização prévia e 
por escrito da MINU.  


