
  

 

TERMO DE ADESÃO 

PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO 

 

1. Adesão ao Programa Fidelidade 

1.1 A adesão dos clientes ao PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO realizar-se-á a partir do aceite ao Termo de 
Adesão no site TOCCATO e ser cliente ativo da base TOCCATO. 

 

1.2 Para que os clientes vinculados a empresa cadastrada no sistema possam se tornar participante do 
PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO deverá fornecer corretamente todos os dados no momento em que lhe foi 
oferecida à adesão ao PROGRAMA FIDELIDADE. 
 
1.3 Para aderir ao PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO é necessário realizar o cadastro através do link:  
 https://materiais.toccato.com.br/programa-fidelidade-2020 
 
 
1.5 Será expedido somente 01(um) PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO para cada cliente, estando vinculado 
ao número de seu CNPJ. 

 

2. Pontuação do Programa 

2.1 A inserção dos pontos é simples e direta, levando em consideração a proporcionalidade de produtos e/ou 
serviços da TOCCATO, compreendidos como compra ou renovação de licenças, ou ainda aquisição de serviços do 
treinamento e suporte técnico. E se dará da seguinte forma: 

 

 

OPÇÕES DE PONTUAÇÃO 

Adesão ao Programa Fidelidade Toccato 10pts 

Depoimentos através da assessoria de imprensa Toccato 5pts 

Depoimento através da Assessoria de Imprensa Toccato e autorização do conteúdo 

compartilhado nas Redes Sociais da Toccato 

10pts 

Responder pesquisas do grupo Toccato - Participação nas pesquisas de satisfação (por 

empresa), e responder ao CSAT. 

5pts 

Casos de sucessos (lâmina) 10pts 

Renovação anual (em dia) 10pts 

Compras de licenças (sem manutenção), a cada 80K 15pts 

Receber visita de prospects 15pts 

Palestrante em eventos Toccato (Ser palestrante) 15pts 

Inscrição e Participação no Webinar da Toccato (por empresa)  5pts 

Inscrição e Participação na Conferencia Global da Qlik (por empresa)  10pts 

Segunda compra de licenças (Sem manutenção) realizada no ano - acima de 50 k  5pts 

Indicação e inscrição de outros clientes para o programa de fidelidade  5pts 

Contratação de Serviços Toccato (Consultoria/Suporte/Academia) 10pts 

Contrato de Suporte Técnico e Sustentação 15k – 5pts 

50k – 10pts 

Adesão ao Programa Fidelidade Toccato 10pts 

 

 
 

2.2 A consulta de pontos poderá ser efetuada a qualquer momento, através da solicitação ao e-mail 
fidelidade@toccato.com.br. 

 

https://site.toccato.com.br/
https://materiais.toccato.com.br/programa-fidelidade-2020
https://materiais.toccato.com.br/programa-fidelidade-2020
https://toccato-my.sharepoint.com/personal/sheila_dotto_toccato_com_br/Documents/Desktop/Dotto/Toccato/RELACIONAMENTO%20COM%20O%20CLIENTE/PROGRAMA%20FIDELIDADE/fidelidade@toccato.com.br


  

 

2.3 As disposições do PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO não se aplicam a quaisquer funcionários da 
TOCCATO, aí incluídos os funcionários terceirizados e/ou temporários contratados, durante o período da prestação 
de serviço. 

 

3. Distribuição e Acúmulo de Pontos 

3.1 Os pontos serão distribuídos automaticamente após concluído o pagamento das NFs emitidas no CNPJ do 
cliente cadastrado no PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO. 

 

3.2 Havendo qualquer irregularidade na pontuação creditada da última compra, o participante do PROGRAMA 
FIDELIDADE TOCCATO deverá manifestar-se em até 10 (dez) dias úteis, através do e-mail 
fidelidade@toccato.com.br mediante apresentação do Contrato de Prestação de Serviço do dia em que se trata a 
reclamação. 

 

3.3 O cliente portador do PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO poderá acumular pontos na aquisição de 
produtos/serviços especificados no item 2.1, realizadas junto a TOCCATO. 

 

3.4 Os pontos acumulados no PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO, são pessoais e só podem ser transferidos a 
partir da assinatura do Termo de Autorização de Transferência de Pontos por parte do cliente que gostaria de transferir 
os pontos. 

 

3.5 O cancelamento do PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO acarreta a perda do direito aos PONTOS 
acumulados. 

 

4. Benefícios Oferecidos 

4.1 Entendem-se como benefícios os produtos e/ou serviços disponíveis no documento “Manual do Programa 
Fidelidade Toccato”. 

 

OPÇÕES DE RESGATE 

1 vaga para academia Online 30 pts 

2 vagas de academia Online 55 pts 

3 vagas de academia Online 75 pts 

Consultoria remota para apoio - 8h 100 pts 

Consultoria remota para apoio - 16h 150 pts 

Consultoria remota para apoio - 24h 170 pts 

1 inscrição no Conference Qlik (Qonnections) 250 pts 

2 horas de benchmarking online– área de especialistas Toccato 200 pts 

Suporte online 2 horas  125 pts 

Aquisição de Kit Toccato (produtos Toccato)  - conforme demanda 95 pts 

 

4.2 Os participantes do PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO terão conhecimento dos benefícios e pontos 
necessários para trocas através do e-mail fidelidade@toccato.com.br 

 

4.3 Os benefícios e pontos necessários para troca poderão ser alterados, substituídos ou cancelados a qualquer 
momento a critério único e exclusivo da gestão do PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO. 
 
 
5. Troca dos Pontos 

5.1 A troca dos pontos por produto/serviço escolhido deverá ser realizada com a equipe de Relacionamento com 
Cliente TOCCATO, mediante disponibilidade de pontos e na condição de estar o produto/serviço disponível para 
troca. 

 

5.2 No ato da solicitação e após a confirmação da quantia de pontos necessária para a troca pelo benefício, será 
debitado do saldo do programa do cliente, o número de pontos necessários para a troca. 

https://site.toccato.com.br/
mailto:fidelidade@toccato.com.br
https://toccato-my.sharepoint.com/personal/sheila_dotto_toccato_com_br/Documents/Desktop/Dotto/Toccato/RELACIONAMENTO%20COM%20O%20CLIENTE/PROGRAMA%20FIDELIDADE/fidelidade@toccato.com.br


  

 

 

5.3 As solicitações por produto/serviço estarão sujeitas à disponibilidade junto a TOCCATO no ato da troca. 

  

5.4 A troca de pontos por produtos / serviços somente será realizada na TOCCATO e só poderá ser efetuada 
mediante a solicitação por e-mail e identificação do CNPJ da empresa e PROGRAMA DE FIDELIDADE. 

 

5.5 Estes quesitos poderão ser alterados a qualquer momento a critério único e exclusivo da TOCCATO. 
 

5.6 Poderá a TOCCATO firmar parcerias e convênios com terceiros com a finalidade de agregar serviços e produtos 
a serem incluídos no Programa Fidelidade. 

 

5.7 Após confirmada a solicitação de troca dos pontos por benefícios, o cliente não poderá mais solicitar o 
cancelamento. 

 

5.8 Após a solicitação do benefício junto a TOCCATO, se for constatado que o produto ou serviço escolhido pelo 
cliente encontra-se indisponível, será oferecido a ele outro, equivalente na quantidade de pontos, que se encontre 
disponível. No caso do cliente não se interessar pelo produto ou serviço disponível no momento, equivalente em 
pontos, os pontos não serão retirados do programa. 

 

5.9 A TOCCATO reserva-se o direito de cancelar a solicitação de benefícios nos casos de falsificação, fraude, 
mau uso do programa ou em casos em que o cliente não possua o número de pontos necessários para a troca de 
benefícios. 

 

6. Entrega do Benefício 

6.1 Os benefícios, liberados para troca no e-mail fidelidade@toccato.com.br serão entregues ao cliente pela 
TOCCATO, após 15 (quinze) dias, contados a partir da data de solicitação do mesmo. 
 

6.2 O prazo para a reclamação do não recebimento do produto poderá ser realizado em até 45 dias após a 
solicitação do mesmo pelo e-mail fidelidade@toccato.com.br. 

 

 

7. Atualização de Cadastro 

7.1 Todos os clientes que tem seus dados no sistema deverão manter seus cadastros atualizados. Para qualquer 
alteração cadastral o cliente deverá informar a TOCCATO. 

 

8. Cancelamento de Pontos 

8.1 Na hipótese de falsificação, fraude, devolução do produto, inadimplência no pagamento ou do cancelamento da 
compra efetuada, o cliente terá automaticamente cancelado todos os pontos obtidos em qualquer das hipóteses ora 
descritas. 

 

8.2 A TOCCATO se reserva o direito de invalidar os pontos acumulados indevidamente pelos clientes em caso de 
falhas no sistema ou equipamentos do PROGRAMA FIDELIDADE. 

 

9. Validade dos Pontos 

9.1 Os pontos acumulados terão validade de 24 (vinte e quatro) meses após a data da contratação dos serviços 
ou somente pelo período em que durar a promoção, e não representará para os participantes do programa qualquer 
direito adquirido sobre os benefícios anunciados, os quais poderão ser alterados, substituídos ou cancelados a 
qualquer momento a critério único e exclusivo da TOCCATO. 

 

10. Condições Gerais 

10.1 O cliente no ato de sua adesão do Programa Fidelidade autoriza a TOCCATO a utilizar para fins administrativos, 
de marketing e de divulgação de informações ligadas a empresa, todos os seus dados constantes no cadastro e as 
informações de consumo geradas na TOCCATO, bem como, a exibição de sua própria imagem em todo e qualquer 
material promocional, campanhas publicitárias e de marketing, internet e outros meios utilizados pela TOCCATO,  
desde  que  respeitadas  as  Disposições  Legais  vigentes. 

 

https://site.toccato.com.br/
mailto:fidelidade@toccato.com.br
mailto:fidelidade@toccato.com.br
http://www.limaodoce.com.br/fidelidade


  

 

10.2 Qualquer alteração dos dados cadastrais deverá ser através do e-mail fidelidade@toccato.com.br ficando o 
cliente responsável pelos prejuízos ou quaisquer danos ocorridos ou causados a ele em decorrência da omissão ou 
não veracidade das informações prestadas a TOCCATO. 

 

10.3 Os pontos acumulados não são em hipótese alguma conversíveis em dinheiro. Caso o cliente não possua a 
quantidade de pontos suficientes para efetuar a troca pelo benefício não lhe será permitido complementar a quantia 
faltante em dinheiro ou qualquer outro meio de pagamento. 

 

10.4 A TOCCATO reserva-se o direito de cancelar os Programa Fidelidade nos casos de mau uso, falsificação ou 
de fraude de qualquer espécie sem aviso prévio ao cliente, e ainda anular o saldo de pontos do referido Programa. 

10.5 A TOCCATO reserva-se o direito de a qualquer momento encerrar o Programa Fidelidade, mediante aviso 
prévio de 30 (trinta) dias, através de publicação  do e-mail fidelidade@toccato.com.br garantindo ao cliente a 
distribuição de pontos durante este período e a troca dos pontos acumulados por benefícios constantes nos canais 
de comunicação disponíveis no momento vigente por 30 (trinta) dias após o encerramento da campanha. 

 

10.6 A participação dos clientes TOCCATO ao PROGRAMA FIDELIDADE será orientada exclusivamente por este 
regulamento, que pode ser substituído ou alterado a critério único e exclusivo da gestão do Programa Fidelidade. 

 

10.7 Todas as solicitações, dúvidas, críticas e reclamações sobre os critérios e procedimentos do PROGRAMA 
FIDELIDADE aqui descritos deverão ser encaminhadas através do e-mail fidelidade@toccato.com.br . 
Para casos omissos será disponibilizado um canal de comunicação através do telefone (48) 3236-3004 (Sucesso do 
Cliente), que funcionará de segunda a sexta-feira de 08:30 às 18 h. 

 

10.8 Os créditos acumulados por diferentes clientes participantes da campanha não poderão ser somados para a 
troca de produtos. 

 

10.9 No ato da adesão do PROGRAMA FIDELIDADE TOCCATO entende-se que o cliente concorda e aceita os 
termos deste regulamento. 

 

 

DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DE ADESÃO AO PROGRAMA 

FIDELIDADE TOCCATO, OS QUAIS ACEITO EM SUA TOTALIDADE.  

 

 

 

 

     _____________________________________ 

     ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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