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O que é um afiliado?
O afiliado é aquele que divulga os produtos ou serviços de uma
empresa na internet, e em troca recebe uma comissão pela transação
(venda/cadastro/assinatura entre outras) que é realizada por ele.
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CADASTRO DE AFILIADOS
Para realizar o cadastro clique em “cadastrar-se” em nossa página inicial:

ou acesse: https://www.afilio.com.br/cadastro
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CADASTRO DE AFILIADOS
Após iniciar o cadastro, você será direcionado para o preenchimento do seguinte
formulário:

• Nome
• E-mail
• Senha
• Repetir senha
• Aceite dos termos de uso da plataforma

Sua senha cadastrada deve seguir o
seguinte padrão de segurança:
• Mínimo de 8 dígitos
• Ao menos 1 letra maiúscula
• Ao menos 1 letra minúscula
• Ao menos 1 caractere especial
• Ao menos 1 número
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CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO (VIA E-MAIL)
Após a conclusão do cadastro inicial, você (afiliado), receberá em seu e-mail
informações para validação do cadastro.

Clique em “Ativar conta” para prosseguir com o seu cadastro.

Após a confirmação, clique em “Acessar Plataforma”,
para ser redirecionado.
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Bem-Vindo à maior plataforma
de afiliação do Brasil!
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ESQUECI MINHA SENHA
Em qualquer momento, você poderá solicitar o reset de senha, clicando no link
“Esqueci minha senha”, e preenchendo os dados do login que deseja recuperar.

Informe o seu e-mail para seguir com a sua recuperação de senha:
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ESQUECI MINHA SENHA
E-mail de redefinição da senha de acesso
Após a solicitação de redefinição de senha, uma mensagem será enviada para o
e-mail informado:

Clique em “Definir Senha” para realizar a redefinição.
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ESQUECI MINHA SENHA
Redefinição da senha de acesso
Para redefinir o acesso, basta preencher os campos deste formulário com o seu e-mail
e a nova senha desejada:
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MINHA CONTA
Nessa sessão da plataforma, você poderá preencher e manter atualizados os seus
dados de acesso, informações pessoais, endereço, informações de pagamento e sua
preferência de idioma e moeda.

Acesso: Nessa aba, você poderá visualizar os dados do seu login, id e token
que poderão ajudar em casos de suporte. Também será possível redefinir
sua senha.
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MINHA CONTA

Dados pessoais: Aqui será possível preencher e manter atualizado os seus
dados para contato.

Nome do afiliado

email@email.com

+55 21 99999-9999

Endereço: Atualize os seus dados de endereço nesta aba.
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MINHA CONTA

Informações de pagamento: Para que o pagamento seja liberado e efetuado
corretamente, precisamos que seus dados bancários estejam sempre corretos
e atualizados. Assim, evitamos travas ao longo do pagamento.

Preferências: Aqui você pode setar os informativos que você quer receber no
seu email, como por exemplo: Novos criativos, novas campanhas e etc
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MEUS CANAIS
Cadastro de um novo canal de divulgação
Primeiro você precisará informar o tipo do canal que será cadastrado (caso você não
se encaixe em nenhuma das opções listadas, entre em contato com o nosso suporte
que iremos ajudar!).

Após selecionar o tipo do canal, você precisará informar o nome do canal, a
categoria, a url e adicionar uma pequena descrição contando um pouco do
seu canal.
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CANAIS CADASTRADOS
Seus canais cadastrados ficarão listados abaixo do formulário. Aqui, você pode editar
informações de um canal que está pendente, verificar status dos canais e excluir.
Após cadastrar um canal, ele ficará com status ‘Pendente’
e o box na cor amarela.
O time interno Afilio irá avaliar o canal cadastrado.

SITE DE CUPOM: WW W.CANAL.COM.BR

STATUS:

Editar

PENDEN TE EM S ITE

Tipo de Canal de Divulgação: Site de cupom
Item Descrição: Aqui você falará um pouco sobre seu canal de divulgação
URL: www.canal.com.br
Categoria: Promoções e Descontos
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CANAIS CADASTRADOS
Caso o seu canal não tenha sido aprovado, iremos notificá-lo via plataforma.
A cor do box do canal não aprovado mudará para a cor roxa e ficará com status
‘Reprovado’.
Você poderá solicitar avaliação do canal novamente após a recusa.

SITE DE CUPOM: WWW .CANAL1.COM.BR

STATUS:

RECUSADO

Tipo de Canal de Divulgação: Site de cupom
Item Descrição: Aqui você falará um pouco sobre seu canal de divulgaçã
URL: www.canal1.com.br
Categoria: Promoções e Descontos
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o

CANAIS CADASTRADOS
Os canais aprovados ficarão com o box na cor verde e seu status será alterado
para ‘Aprovado’.
Com isso, você pode seguir com a solicitação de participação nas campanhas.

SITE DE CUPOM: WWW .CANAL2.COM.BR

STATUS:

ATIVO

Tipo de Canal de Divulgação: Site de cupom
Item Descrição: Aqui você falará um pouco sobre seu canal de divulgação
URL: www.canal2.com.br
Categoria: Promoções e Descontos
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CAMPANHAS
Ao clicar em “Campanhas” no menu lateral esquerdo, irá aparecer a lista de
Campanhas Ativas na Afilio.

Para saber mais informações clique no [i] ao lado do nome da campanha.
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CAMPANHAS
Irá abrir uma tela com informações sobre a campanha:
Nome, URL, descrição da campanha, a comissão, o tipo de comissão, período de
pagamento e período de validação.
Terá a informação dos criativos utilizados para a divulgação da campanha e as regras
para participação.

Nome da campanha

Ao dar scroll na tela, aparecerá embaixo 5 abas:
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CAMPANHAS

Cadastrar canal – É a etapa onde você escolhe o canal que quer divulgar a
campanha e pede solicitação. Lembrando que ao clicar no botão você estará
solicitando sua participação na campanha e aceitando as regras da mesma.

Canais cadastrados – Você vê os seus canais que estão aprovados
na campanha.

Relatórios – Clicando no botão você será redirecionado para a sessão
de relatório de conversão e consegue visualizar suas transações naquela
campanha.
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CAMPANHAS

Histórico – Toda atualização sobre a campanha, como por exemplo: Data de
ativação, mudança de comissionamento, novo material.

Regras da campanha – Cada anunciante trabalha de uma forma. Nessa
etapa, você terá acesso a todas as características da campanha e o que é
permitido realizar.
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CRIATIVOS
Criativos são materiais que os anunciantes enviam para o time Afilio, e que servem
para realizar a divulgação das ofertas, cupons, banners, e-mail marketing ou até
mesmo através de um link de texto.

Após logar na plataforma V3, acesse o menu lateral esquerdo e clique em
“criativos”
Selecione o Canal, a Campanha, o tipo do Criativo e clique em “Avançar”
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CRIATIVOS
Os criativos aparecerão dessa maneira:

Clique em “GERAR TAG”. Irá abrir um modal conforme print abaixo:

Protinho! Você gerou seu link encurtado da Afilio.
Agora é só copiar e começar a divulgar.
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DEEPLINK
No contexto da World Wide Web, “links profundos são o uso de um hiperlink que leva a
um conteúdo específico, geralmente pesquisável ou indexado, de um site da Web, em
vez da página inicial do site”.
Através do menu deeplink da plataforma V3, você consegue transformar qualquer
página de produto ou categoria do site do anunciante (desde que seja permitido pelo
anunciante), em um link encurtado Afilio.

Acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Deeplink”
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DEEPLINK
Selecione seu canal de divulgação, selecione a campanha e cole a URL da
página que você quer transformar em um link encurtado Afilio. Em seguida clique
em “gerar deeplink”.

Prontinho! Agora é só copiar seu link encurtado Afilio e vender muito!
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POSTBACK
Se você usa seu próprio sistema de relatórios de vendas e leads, pode adicionar
o postback URL do seu servidor ao nosso sistema e receber instantaneamente as
informações que você optar sobre as conversões realizadas.

Você consegue fazer essa integração de forma simples na nossa plataforma.
Basta clicar em “postback”, selecionar o seu canal que você quer integrar e a
campanha:
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POSTBACK
Etapa 2:
Preencha a sua URL do postback e escolha os parâmetros que você quer receber direto
no seu sistema quando houver uma conversão da campanha escolhida:

Disponibilizamos os seguintes parâmetros:

• Token do afiliado
• ID do afiliado
• Nome do afiliado
• ID do canal de divulgação
• Nome do canal de divulgação
• ID do advertiser
• Nome do advertiser
• ID da campanha
• Nome da campanha
• ID do criativo
• ID tracker (id de transação)
• Valor da conversão
• Valor da comissão do afiliado
• Currency ISO 4217
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POSTBACK

No campo “valor”, você deve colocar a macro do seu sistema que você quer receber
o parâmetro escolhido. A imagem abaixo está preenchida com informações fictícias,
essas informações devem vir do seu sistema.
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POSTBACK

Caso você queira receber um parâmetro que a Afilio não tenha pré estabelecido, você
pode utilizar nossos parâmetros personalizados. Nestes parâmetros, você pode optar
por receber a informação que você desejar, basta preencher no campo “valor” xtra1,
xtra2, xtra3 e assim por diante e no campo “parâmetro” a macro que você quer receber,
como no exemplo abaixo:

Pronto! A integração foi concluída.
Caso você tenha inserido algum parâmetro personalizado, será necessário
acrescentá-los no link encurtado.
Ex: https://s.afilio.com.br//?id=6184332466deb50001db9d72&c&xtra1=[id_click]
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API CUPOM E OFERTA

É uma sessão dentro da plataforma onde você consegue extrair todos os cupons e
ofertas disponíveis das campanhas que você está aprovado!

Basta acessar API > API Cupons e Ofertas, selecionar o canal de divulgação
que você desejar e selecionar o formato do arquivo. Disponibilizamos CSV,
JSON e XML.

Após selecionar o formato, o sistema já criará automaticamente a chamada da URL.
Basta copiar e abrir no seu navegador.

Caso o formato escolhido seja CSV, será feito automaticamente o download
do arquivo. Todos os arquivos contêm as mesmas informações:

• id_campaign
• campaign_name
• creative_id
• title (título do criativo)
• description (descrição do criativo)
• activation_date
• expiration_date
• shortned (link encurtado)
• canal_id
• canal_name
• type (se é cupom ou oferta)
• code (código do cupom)
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API CUPOM

É uma sessão dentro da plataforma onde você consegue extrair todos os cupons
disponíveis das campanhas que você está aprovado!

Basta acessar API > API Cupons, selecionar o canal de divulgação que você
desejar e selecionar o formato do arquivo. Disponibilizamos CSV, JSON e XML.

Após selecionar o formato, o sistema já criará automaticamente a chamada da URL.
Basta copiar e abrir no seu navegador.

Caso o formato escolhido seja CSV, será feito automaticamente o download
do arquivo. Todos os arquivos contêm as mesmas informações:

• id_campaign
• campaign_name
• creative_id
• title (título do criativo)
• description (descrição do criativo)
• activation_date
• expiration_date
• shortned (link encurtado)
• canal_id
• canal_name
• type (se é cupom ou oferta)
• code (código do cupom)
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RELATÓRIO DE CLIQUE

Esse relatório tem como objetivo principal, demonstrar a quantidade de cliques totais
e únicos realizados em uma campanha dentro de um determinado período. Porém
também é possível visualizar de forma sumarizada a quantidade de vendas aprovadas
e pendentes bem como suas comissões.

Para acessar o relatório vá em “ Relatórios > Cliques ”
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RELATÓRIO DE CLIQUE

Além dos filtros por “Advertiser” e “Campanha” , disponibilizamos também o “Modo de
exibição” para que você possa localizar mais rápido a informação desejada:
Como por exemplo os modos de exibição por dia, mês ou ano:

Modo de
exibição
por dia

Modo de
exibição
por mês

Modo de
exibição
por ano
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RELATÓRIO DE CLIQUE

Você também poderá exibir por:
Campanha: Visualização agrupada dos cliques realizados por campanha.

Anunciante

Canal: Visualização agrupada dos cliques realizados por canal de divulgação.

www.canal.com.br
www.canal.com.br
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RELATÓRIO DE CONVERSÃO

No relatório de conversão contém todos os dados e informações das conversões
realizadas em uma campanha.

Para acessá-lo, basta ir em “Relatórios” no menu lateral esquerdo,
clicar em “Conversões”

Você tem opção de filtrar por:
• Nº do pedido;
• Id de Conversão;
• Canal;
• Campanha;
• Data;
• Status da Conversão.
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RELATÓRIO DE CONVERSÃO
Insira os filtros que você preferir e clique em “buscar”. O resultado será exibido da
seguinte forma:

Você também tem a opção de extrair o relatório num formato CSV.
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FINANCEIRO

Esta, provavelmente, será a sessão mais importante para o seu uso recorrente. Na
sessão financeira você poderá acompanhar os pagamentos de comissões, baixar o
extrato e consultar as transações pendentes.
Seus valores de comissão passarão por 3 etapas:

1ª Etapa - Comissões futuras
Quando as conversões geradas por meio do seu canal de divulgação forem
aprovadas, o valor de comissão do seu canal (referente a essa campanha)
será disponibilizado para consulta em ‘Comissões futuras”

Nesse momento você conseguirá acompanhar todos os seus valores de
comissionamento que tiverem sido aprovados pelo time Afilio.
Lembrando que o valor só será liberado para solicitação, após o Período de pagamento
da campanha (informado na sessão ‘Campanhas’).
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FINANCEIRO
Ao clicar no ícone “+” será carregada uma tabela informando o canal, a campanha,
o período e o respectivo valor das conversões aprovadas.
Exemplo:

2ª Etapa - Comissões disponíveis para pagamento
Para solicitar o pagamento de suas comissões, você precisará estar com os
dados bancários preenchidos e atualizados. O botão ‘Solicitar pagamento’
estará disponível após atingir o limite mínimo do valor de comissão.
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FINANCEIRO

3ª Etapa - Pagamento em andamento
Após solicitar seu pagamento o valor de comissionamento irá para a terceira
e última etapa. Aqui você acompanhará a data prevista para pagamento e
status de cada comissionamento.
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FINANCEIRO

Extrato
Após o financeiro Afilio concluir o pagamento da sua comissão, esta ficará
disponível em Extrato. Nele você terá acesso a todo o histórico de pagamento
da plataforma Afilio. Basta que você selecione o período desejado.

É possível fazer o download do extrato com todas as transações e seus respectivos
status realizados em um determinado período.
Basta selecionar o intervalo de data desejado e clicar em “baixar PDF”
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FINANCEIRO

Possíveis status:
Aguardando liberação - quando o valor já foi aprovado pelo time Afilio, porém, ainda
não chegou o período de pagamento da campanha.
Liberado para solicitação - quando o afiliado atingiu o valor mínimo de comissão e
pode solicitar o pagamento.
Aguardando agendamento - quando o pagamento foi solicitado pelo afiliado e
entrou no fluxo de pagamento da Afilio

41

FINANCEIRO
Possíveis status:
Pagamento em andamento - quando o time Afilio deu início ao seu pagamento
Pagamento realizado em dd/mm/aaaa - quando o seu pagamento tiver sido
concluído seguido da data que foi realizado
Pagamento recusado - quando sua fatura foi recusada por algum motivo
(esse motivo sempre será sinalizado). Mas você tem a possibilidade de pedir o
pagamento novamente com as questões sinalizadas corrigidas.
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FINANCEIRO

Minhas Faturas
É onde você consegue consultar todas as suas faturas geradas via Afilio para
ter um controle dos seus recebimentos.

Você consegue buscar pelo nº da fatura, data da fatura, status (Aprovada, Solicitada,
Paga ou Recusada) e data de pagamento.

Você também terá uma visão de todas as suas faturas, com as informações abaixo:

Você também tem a opção de fazer
o download da sua fatura automática
clicando no ícone.
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API DE CONVERSÕES
É uma API para acompanhamento de suas conversões sem precisar consultar o
relatório na plataforma. Para acessar a API é preciso copiar a URL abaixo e inserir as
informações necessárias, como:

Token: Token do Afiliado
Mode: Formato do arquivo (CSV ou JSON)
Affid: ID do Afiliado
DateStar: Data inicial do período que deseja obter as informações das conversões.
DateEnd: Data final do período que deseja obter as informações das conversões.
Canalid (opcional): ID do canal
Pid (opcional): ID da campanha

/ EXEMPLO DE REQUERIMENTO
Conversões de um canal específico (deve inserir o parâmetro canalid):
Para ter todas as conversões de um canal específico, você precisará inserir o id do
canal (parâmetro ‘canalid’).

https://data.afilio.com.br/conversoes?token=#TOKEN_
AFILIADO#&mode=#FORMATO#&affid=#ID_AFILIADO#&canalid=#CANAL_
ID#&dateStart=#DATA_INICIO#&dateEnd=#DATA_FIM#
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API DE CONVERSÕES
Exemplo:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid=6664&ca
nalid=7803&dateStart=2021-11-05&dateEnd=2021-11-05
Se quiser de uma data x até hoje, basta remover o parâmetro ‘dateEnd’,
por exemplo:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token= vBx2NY6664&mode
=JSON&affid=6664&canalid=7803 &dateStart=2021-11-05
Todas as conversões, independente do canal (o parametro canalid não deve ser
preenchido):
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=#TOKEN_
AFILIADO#&mode=#FORMATO#&affid=#ID_AFILIADO#&dateStart=#DATA_
INICIO#&dateEnd=#DATA_FIM#

Exemplo:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid=6664&d
ateStart=2021-11-05&dateEnd=2021-11-05

Conversões de uma campanha específica (adicionar o parâmetro pid seguido do
id da campanha na V3):

https://data.afilio.com.br/conversoes?token=#TOKEN_
AFILIADO#&mode=#FORMATO#&affid=#ID_AFILIADO#&canalid=#CANAL_
ID#&pid=#ID_CAMPANHA#&dateStart=#DATA_INICIO#&dateEnd=#DATA_
FIM#
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API DE CONVERSÕES
Exemplo:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid=6664&d
ateStart=2022-01-20&dateEnd=2022-01-20&pid=1

* Para conversões de um canal específico e uma campanha específica, adicione
os parâmetros canalid e pid. Exemplo:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid=6664&d
ateStart=2022-01-20&dateEnd=2022-01-20&canalid=7803&pid=1

Lista de Parâmetros
Token: Token do Afiliado
Mode: Formato do arquivo (CSV ou JSON)
Affid: ID do Afiliado
DateStar: Data inicial do período que deseja obter as informações das conversões.
DateEnd: Data final do período que deseja obter as informações das conversões.

AFILIO_DATE: A data apresenta o seguinte formato: AAAA-MMDD, onde:
• AAAA ano no formato de 4 dígitos
• MM mês no formato de 2 dígitos
• DD dia no formato de 2 dígitos
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API DE CONVERSÕES
Resultado da Requisição
O resultado vai depender da sua requisição. Você pode ter requisições de cadastro
(lead) ou venda (sale) que são explicadas abaixo.

• Id da campanha
• Nome da campanha
• Id canal

*Status:
0 - Reprovado
1 - Pendente

• Nome Canal

2 - Aprovado

• Id de conversão

3 - Pagamento em andamento

• Tra ID

4 - Pago

• Id criativo
• Tipo
• Valor conversão
• Comissão afiliado (custo)
• Data/hora clique
• Data/hora conversão
• Data/hora validação
• Status

Exemplo de CSV
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API DE CONVERSÕES
Exemplo de JSON
API sem canal ID e sem ID da campanha:
https://data.afilio.com.br/ conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid
=6664&dateStart=2021-11-05

API com Canal ID:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid=6664&d
ateStart=2021-11-05&canalid=7803
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API DE CONVERSÕES
API com Canal ID e PID:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid=6664&d
ateStart=2022-01-20&canalid=7803&pid=1

API só com PID:
https://data.afilio.com.br/conversoes?token=vBx2NY6664&mode=JSON&affid=6664&d
ateStart=2022-01-20&pid=1
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Caso você ainda tenha alguma dúvida,
temos um canal de contato via WhatsApp
que está disponível no site da Afilio
https://www.afilio.com.br/
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