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Regras de moderação

Conforme o Manual de Moderação Geral, mesmo que uma reclamação seja sobre algum dos 
temas mencionados neste documento, elas poderão ser negadas se:

O time de moderação do Reclame AQUI analisará somente o conteúdo público das 
reclamações, documentações externas não serão levadas em consideração para a de�nição 
se determinada reclamação será passível de moderação ou não.

Importante: Para a categoria “A empresa não violou o direito do consumidor” e “Este é 
um caso de Fraude” a ação da moderação é somente a anulação da avaliação do 
consumidor para o índice de reputação da empresa. O conteúdo da reclamação e suas 
interações permanecerão publicadas no Reclame AQUI.

> Resposta pública não for condizente com o pedido de moderação

> Falha no atendimento em qualquer momento de contato do reclamante

> Divergência de informação entre reclamante e reclamada

> Necessidade de análise de mérito por parte do Reclame AQUI

> Necessidade de conhecimento de cláusulas contratuais e termos de uso

> O fato do problema inicial ter sido resolvido

Este manual tem como objetivo demonstrar as 
situações onde as moderações do segmento de 
Cashback poderão ser aceitas e negadas através 
do processo de moderação de conteúdo do 
Reclame AQUI.

Importante: Este documento não exclui 
as regras previstas para cada categoria de 
moderação do Manual Geral de 
Moderação.
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Temas passíveis de 
moderação de conteúdo

Categoria: A empresa não violou 
o direito do consumidor

> Clientes que não tem direito ao 
cashback: Reclamações onde o objeto é 
questionar sobre o consumidor não ter direito 
ao Cashback por não ter realizado o processo 
corretamente, como por exemplo: não utilizar o 
link correto.

Importante que a empresa deixe claro 
de forma pública sobre este 
procedimento incorreto, 
preferencialmente informando onde a 
informação estava disponível. 

> Cashback disponível para 
produto/segmento específico: 
Reclamações onde o reclamante entra em uma 
página de vendas da parceira e compra 
diversos produtos, mas apenas um 
determinado segmento de produtos estava 
previsto o cashback e não todos os ítens da loja.

Importante que a empresa deixe claro 
de maneira pública onde constava a 
informação de cashback para os 
produtos específicos.

> Campanha de indicação realizada 
incorretamente: Reclamações onde 
consumidor convidou um amigo para que ele 
faça uma compra através do link especí�co e os 
dois recebam um determinado valor. Porém, a 
compra não foi realizada através do link, assim 
não havendo a boni�cação. Importante que a 
empresa esclareça publicamente sobre este 
procedimento incorreto.;

> Mudanças em promoções de Cashback:
Reclamações onde o  consumidor tem o 
costume de sempre receber o valor de 
cashback em determinado estabelecimento, 
mas por questões contratuais e de parcerias, a 
promoção foi alterada, são passíveis de 
moderação.



> Pagamento por dados incorretos 
registrados pelo consumidor: Situações 
onde o consumidor faz um pagamento através 
da plataforma e acaba transferindo o valor do 
cashback para uma conta incorreta ou 
inexistente.

Importante a empresa informar 
publicamente sobre o erro originado 
pelo consumidor.

> Cashback não pode ser encaminhado 
para o banco: Reclamações que o reclamante 
questiona que deseja transferir seu saldo para o 
banco onde possui conta, porém a plataforma 
de cashback não realiza este processo. 

Importante frisar que situações nas 
quais a empresa ofereça de forma 
pública a possibilidade de depósito em 
conta corrente, não serão passíveis de 
moderação.

Categoria: Este é um caso de 
Fraude

> Desativação de Cadastro:
Reclamações onde o usuário teve seu cadastro 
desativado em decorrência de 
inconsistências/fraudes no cadastro poderão 
ser anuladas desde que esteja claro na resposta 
pública da empresa.

moderação.



Temas não passíveis de 
moderação de conteúdo

> Responsabilidade do anúncio de 
Cashback: Compreendemos que as empresas 
assumem o risco através de seus parceiros de 
que os anúncios não representem exatamente 
as ofertas existentes ou caso estejam 
desatualizadas, portanto, considera-se um risco 
de negócio e não passível de moderação.

> Prazo para disponibilização de 
cashback: Como cada empresa trabalha com 
prazos diferentes, o Reclame AQUI enquanto 
plataforma de conteúdo não poderá 
determinar se estes prazos são aceitáveis ou 
não. 

> Saldo de cashback já utilizado: 
Reclamações onde o consumidor tenta fazer 
um pagamento por cashback mas o saldo 
disponível já havia sido utilizado em uma 
compra anterior.

Compreendemos que seria um julgamento de 
mérito o Reclame AQUI de�nir se o saldo foi 
utilizado anteriormente ou não. Não cabendo a 
anulação de nota de avaliação nesta situação. 

> Usou mas não observou o cashback:
Situações onde o consumidor questiona que o 
valor de cashback não está mais disponível na 
plataforma, mas a empresa tem o registro de 
que houve uma compra onde a forma de 
pagamento inclui o saldo de cashback.

Compreendemos que seria um julgamento de 
mérito o Reclame AQUI de�nir se o saldo foi 
utilizado anteriormente ou não. Não cabendo a 
anulação de nota de avaliação nesta situação. 

Compreendemos que seria um julgamento de 
mérito o Reclame AQUI de�nir se o saldo foi 
utilizado anteriormente ou não. Não cabendo a 
anulação de nota de avaliação nesta situação. 


