
                                              Regras e Políticas 

Após ser aceito na Goal, eu concordo com o seguinte Código de cooperação: 

Eu serei honesto com os associados e suas indicações de negócios. 

Acompanharei todas as indicações de negócios que receber. 

Regra para se manter associado a Goal 

A Goal entende que as metas são o que nos dão força para conquistar os nossos Objetivos e essas 

mesmas metas são os alicerces para que nossos associados alavanquem seus negócios e conquistem 

seus objetivos.  

Sendo assim, criamos uma regra mínima totalmente atingível para que nossos negócios e os negócios de 

nossos Associados e parceiros se desenvolvam com solidez e comprometimento.   

 Apenas 5 pontos mensais... 

Não faltar em nenhuma reunião mensal 3 pontos 

Levar convidados para as Reuniões Virtuais (pontuação por convidado) 1 ponto 

Indicações de negócios 2 pontos 

Negócios indicados que foram concretizados (pontuação para quem indica)  3 pontos 

 

E para aquele que mais pontuou?  

- No final de cada ciclo (anual), a Goal irá dar uma premiação para aquele que mais pontuou.  

E tem mais...  

Premiação especial no final de cada ciclo (anual) para aquele que mais indicar os serviços oferecidos 

pela Goal e suas Parcerias.  

Política Goal 

1 - Somente uma pessoa por segmento poderá afiliar-se a uma equipe da Goal.  

O Comitê do Compliance possui o direito de decisão final em caso de conflitos. 

2 - As reuniões semanais têm duração de 90 minutos, começam às 7:30h da manhã e terminam às 9h00.  

Todos deverão ser pontuais e permanecerem pelo período integral da reunião. 

3 - Uma mesma pessoa não poderá se associar em mais de um Grupo na Goal. 

O Compliance deverá fazer cumprir esta política. 

4 - Presença é fundamental para a equipe. Se um associado não puder estar presente, deverá enviar um 

substituto ou representante para a reunião.  

Aos associados é permitido apenas uma ausência por mês.  

Ausências adicionais poderão fazer com que o segmento fique a disposição de outro associado.  



Não há abono de faltas, exceto por razões médicas graves. 

O Compliance deverá fazer cumprir esta política 

5 - Os associados deverão apresentar indicações de negócios e convidados idôneos à equipe.  

6 - Os convidados poderão comparecer às reuniões virtuais das Equipes Goal por apenas duas vezes, 

para que possam tomar a decisão de associar-se ou não. 

7 - De forma livre e espontânea todos os membros poderão se candidatar a líder de equipe que será 

votado pela mesma. 

O líder terá a responsabilidade de retransmitir as informações da Goal aos membros da equipe, emitir 

relatórios, avaliar previamente futuros membros que queiram se associar para que não haja conflito de 

interesses e relatar qualquer eventualidade a Goal.  

Como compensação pelas tarefas satisfatoriamente desempenhadas, os líderes de equipe receberão os 

mesmos benefícios dos parceiros exceto exclusividade Regional no Segmento.  

8 - Associados que queiram alterar seu segmento deverão submeter uma nova Candidatura e obter 

aprovação do Compliance para tal alteração. 

9 - Em caso de problemas com qualquer associado, o Comitê do Compliance tem alçada para tomar as 

devidas providências, incluindo o afastamento do associado em casos mais graves.  

10 - Todos os contatos dos associados, parceiros e membros da Goal deverão ser utilizadas somente 

para fazer indicações de negócios e não como ferramentas de marketing (envios de e-mail marketing, 

whatsapp, mala direta entre outros meios). 

11 - As políticas e regras da Goal estão sujeitas a alterações.  

Todas as mudanças propostas precisam ser previamente analisadas pelo Conselho de Diretores Goal.  

12 - Associados que representam empresas de Marketing Multinivel poderão oferecer seus produtos, 

porém é proibida a captação de membros, sujeito a suspensão.  

Políticas Administrativas 

- A Goal não cobra taxa de Adesão de novos membros e não cobra taxas de mensalidade ou anuidade, 

sendo assim, todo acesso as reuniões virtuais são Gratuitas.  

Os demais serviços tarifados pela Goal estão de forma TRANSPARENTE descritos na página Oficial.  

Qualquer prática oposta a isso, deverá ser imediatamente comunicada a Goal.  

* Qualquer alteração em relação a política administrativa será previamente comunicada a todos os 

associados *  

- Associados interessados em se transferir de Equipe deverão comunicar por escrito ao Líder de Equipe 

que, por sua vez, deverá encaminhar ao Compliance. 

Suspensão da associação 

- Associados interessados em suspender sua afiliação deverá informar por escrito ao Líder de Equipe 

que, por sua vez, deverá encaminhar ao Compliance. 


