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MANUAL DE NORMAS E CONDUTA   

 B&F COSMÉTICOS INNMAX  

 

Olá! Seja bem-vindo(a) a B&F Cosméticos InnMax! 

Parabéns, você acabou tomar uma decisão em mudar seu patamar de vida. 

Neste Manual, você irá encontrar as informações necessárias para se tornar um 

Empreendedor de sucesso na B&F Cosméticos InnMax. 

Ao realizar seu cadastro como revendedor B&F Cosméticos InnMax, você passa 

a ter direito de comprar produtos diretamente da indústria, em condições 

especiais, para consumo pessoal e/ou revenda, de acordo com as normas 

descritas neste manual.  

A seguir, apresentaremos as normas e procedimentos legais que regem a nossa 

relação, bem como as oportunidades que estendemos a você. Caso haja 

qualquer dúvida em relação às normas descritas neste manual, por favor entre 

em contato através do e-mail:  suporte@befcosmeticos.com.br , nós estamos 

sempre prontos para atendê-lo da melhor forma possível, tanto no fornecimento 

de informações e produtos da mais alta qualidade, quanto no apoio de seus 

negócios.  

Você é muito bem-vindo! 

 

Att Equipe B&F Cosméticos InnMax. 

 

  

mailto:suporte@befcosmeticos.com.br
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CONHECENDO A B&F COSMETICOS INNMAX  

O grupo B&F Cosméticos InnMax, surgiu no mercado em novembro de 2007, 

através de visão empreendedora e de muita dedicação dos seus sócios 

fundadores Alex Borges e Kelly Furlanetto, onde identificaram a oportunidade de 

soluções diferenciadas para o mercado de cosméticos. 

Nosso diferencial é acreditar que tudo nesta vida não vem por acaso, e as coisas 

acontecem porque tem que acontecer e se não aconteceram era porque não era 

para ser, o Grupo B&F ajuda a transformar pessoas em empresários de sucesso, 

através da comercialização de seus produtos. 

O Grupo B&F Cosméticos InnMax, a mais de 10 anos oferece uma estrutura 

consolidada as marcas que conglomeram seu portfólio, marcas conceituadas 

com: B&F Cosméticos – InnMax Professional Hair – produtos profissionais de 

alta performance, produtos de salão diretamente para sua casa, Taberna 356 – 

produtos para barber shop, HAB Coach – transformando pessoas em 

empresário de sucesso, Clube de Vantagem InnMax - um sistema de venda 

direta diferenciado.  A experiencia da produção própria e a gestão das outras 

marcas garante a você e a nossos revendedores, crescimento pessoal e 

profissional, independência financeira, através de produtos de alta performance 

e um plano de recompensas nunca visto antes, assim buscando cumprir nossas 

missão, desenvolver um empreendedor em cada lar, transformando sua  vida 

através da comercialização de cosméticos.  

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICOS: 

A B&F Cosméticos InnMax possui fabricação própria está escrita no CNPJ: 

39.423331/0001-70 e possui a razão social: B&F Com. de Cosméticos EIRELI-

ME. Sob o nome fantasia:  InnMax. 

• Negócio:    Transformação 

• Missão:     Desenvolver um empreendedor em cada lar, transformando 

suas vidas através de um plano justo, desenvolvimento contínuo, 

produção e comercialização de cosméticos. 

• Visão:        Ser uma empresa referência em Inovação, com uma marca 

forte e garantindo a qualidade, pontualidade, transparência, satisfação e 

rentabilidade do negócio. 

• Valores:  

✓ Satisfação dos nossos Clientes; 

✓ Rentabilidade para os revendedores; 

✓ Respeito com Stakeholders  

✓ Estilo de Vida (Crescimento Pessoal e Profissional, Horário Flexível, 

Autonomia, Liberdade Financeira e Geográfica e Fé)  

✓ Comprometimento com resultado  
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO: 

A B&F Cosméticos InnMax, conta com mais de 60 anos em desenvolvimento de 

cosméticos para diversas linhas, como: perfumes, cosméticos e bem-estar, com 

qualidade garantida, oferecemos crescimento pessoal e profissional gerando 

nova fonte de lucro para seus revendedores. 

• Mercado 

A venda direta é um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços 

baseado no contato pessoal entre vendedores e compradores, fora de um 

estabelecimento comercial fixo. Em 2017, foram comercializados mais de 1,9 

milhões de itens (produtos e serviços) por venda direta no Brasil, que geraram 

um volume de negócios de R$ 45,2 bilhões, valor que representa 8% do PIB da 

indústria de transformações. 

A força de vendas é formada por 4,1 milhões de empreendedores, que atuam 

como revendedores diretos das empresas. 

No Brasil o setor gera mais 415 mil arrecado em impostos a cada 1 milhão 

investido, valor esse, é maior que o da indústria e da agropecuária, além disso a 

venda direta ocupa 47 pessoas com o mesmo investimento quanto a da indústria 

que ocupa 37 assim o sistema de venda direta oferece vantagens para todos os 

envolvidos.  

Para os revendedores: é uma ótima fonte alternativa de renda, aberta a 

qualquer pessoa, independentemente de sexo, idade, escolaridade ou 

experiência anterior.  

Os revendedores também têm o benefício de trabalhar em horários flexíveis, 

ganhar conforme a dedicação e se desenvolver pessoal e profissionalmente;  

Para as empresas: a venda direta envolve os mais diversos setores da 

economia de cosméticos e produtos de limpeza a recipientes plásticos para 

alimentos e suplementos nutricionais. E uma das grandes vantagens para as 

empresas é o potencial de expandir o alcance geográfico de seus produtos;  

Para o consumidor: a venda direta representa um atendimento personalizado 

que não existe no varejo tradicional;  

Para a sociedade: é uma forma de contribuir para minimizar o problema do 

desemprego, além da oportunidade de complementação da renda familiar, 

gerando mais riqueza para o país. As modalidades mais praticadas de venda 

direta são:  

“Door to door” ou porta-a-porta: o revendedor vai até a residência ou local de 

trabalho do consumidor para demonstrar e vender os produtos; 

Catálogo: o revendedor deixa o catálogo ou folheto na residência do consumidor 

e depois passa para retirar o pedido;  

Party plan: o revendedor promove uma reunião no salão de uma cabeleireira   e 

suas amigas, em que demonstra e revende os produtos.  
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Os revendedores podem lucrar de duas maneiras:  

Sistema mononível: o revendedor compra o produto e o revende com uma 

margem de lucro média de até 100%;  

Sistema multinível: além da margem de lucro, o revendedor que indicar outros 

revendedores também ganha uma porcentagem em cima dessas vendas. Nesse 

sistema, os ganhos são proporcionais ao esforço empregado. 

* *Fonte: ABEVD – Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas 

• Perfil de vendedores 

O setor de venda direta é muito diversificado e ocupa diversos perfis 

econômicos, sendo que há uma concentração um pouco maior nas 

revendedoras que nos revendedores sendo assim segue a análise feita pela 

consultoria LAC a pedido da ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de 

Venda Direta) é:  56,7% dos empreendedores são mulheres, 62,1% são casadas 

e 53,1%  tem o ensino superior entre 18  a 29 anos. 

Sendo assim, conforme ABEVD é importante ressaltar sobre o público-alvo dos 

empreendedores independentes os potenciais cliente são: 

✓ 79,0% são amigos; 

✓ 66,9% são familiares; 

✓ 51,2% São colegas de serviços. 

E a categoria de venda direta que se destaca é: 54,7% Cosméticos, 8% 

Vestuário, 7,9% Acessório, 6,5% Cuidados da Casa, 4,3% Alimentos e 

Suplementos Saudáveis, 3,7% Telefonia, Internet, Tv por Assinatura, 3,4% 

Livros, CD, Brinquedos, Software, games, 3,3% Serviço reforma da casa, 3,1% 

Utensílio domésticos, 2,8% Produtos Financeiros e 2,3% Vinhos e Comida 

Congeladas. 

O Brasil é o segundo maior consumidor de Cosméticos, porém, contraponto 

disso o Brasil ocupa a 6ª posição mundial e a 2ª nas Américas (Norte, Sul e 

Central) com participação de 5% nas vendas diretas de todo o mundo, portanto, 

uma excelente oportunidade de crescer neste mercado de venda direta. 

* *Fonte: ABEVD – Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas 
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INFORMAÇÕES INICIAIS 

Qualquer pessoa jurídica ou física, maior de dezoito (18) anos e considerada 

capaz nos termos do Código Civil Brasileiro, pode solicitar seu cadastro como 

Revendedor Independente B&F Cosméticos InnMax (ou emancipados 

observando a legislação vigente), para adquirir produtos diretamente da 

empresa, para consumo e/ou revenda, mediante os seguintes procedimentos:  

1. Entrar na Plataforma www.innmax.com.br acessar a aba Seja um 

Revendedor escolher e pagar o Plano; 

2. Validar seu cadastro, através do link que será enviado para seu e-mail   

3. Ler e aceitar os termos que regem sua relação com a empresa, 

detalhados no Contrato de Credenciamento de Distribuição para Revenda 

de Produtos do Grupo B&F Cosméticos InnMax e neste Manual de 

Negócio; 

4. Adquirir os produtos através da loja virtual da InnMax na Area 

Revendedor. 

5. A B&F Cosméticos InnMax se reserva o direito de rejeitar qualquer 

solicitação de cadastro, ou cancelar qualquer contrato já existente, que 

apresente dados incompletos, inverídicos ou rasurados. 

 

• Informações Cadastral 

 

O revendedor independente B&F Cosméticos InnMax é inteiramente 

responsável pelas informações fornecidas no seu cadastro, devendo manter 

atualizados o seu endereço para correspondência e entrega, bem como seu e-

mail e números de telefone e celular. 

O cadastro de revendedor na InnMax refere-se à compra de um de nossos 

produtos diretamente na área de revendedor a compra mínima para ser um 

revender é de R$ 499,00, mais o frete através do PAC Correios. Para se 

cadastrar basta acessar a página innmax.com.br cadastro de membro, 

preencher corretamente o formulário disponível na página. Para ter seu cadastro 

aceito, é necessário que o pretendente leia com atenção as normas e condutas, 

aceite, informe seus dados corretos e faça a escolha e a forma de pagamento. 

Cadastros que contenham informações incorretas serão rejeitados. 

• Pagamento e Envio 

O pagamento das mercadorias, poderá ser feito em até 18x com cartão de 

crédito (dependendo da bandeira do cartão e a taxa é por conta do revendedor), 

boleto ou através de depósito bancário, ou transferência online. A mercadoria 

será enviada para seu endereço cadastrado em nosso site, o prazo de envio será 

de até 48 horas após confirmação do pagamento. 

• Condição de Revendedor Independente 

O revendedor independente é a pessoa física, considerada capaz nos termos do 

Código Civil, que, após a aquisição do kit de revendedor e após fazer o primeiro 

http://www.innmax.com.br/
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pedido, passa a fazer parte do Plano de bonificação da empresa, mediante 

aceitação dos termos legais descritos tanto no Contrato de Credenciamento de 

Revenda de Produtos da B&F Cosmético, quanto neste Manual de Negócio. 

O revendedor independente não é sócio, empregado, parceiro, procurador, 

agente ou mandatário da B&F Cosmético. Não é subordinado, nem cumpre 

horário, sendo inteiramente livre para decidir como e quando exercer suas 

atividades. Portanto, não está autorizado a assumir obrigações, prestar garantias 

ou declarações, realizar despesas ou praticar qualquer outro ato cuja 

responsabilidade venha a ser invocada a B&F Cosméticos InnMax. A B&F 

Cosméticos InnMax não é responsável pelo pagamento total ou parcial de 

benefícios aos revendedores independentes, ou a empregados por eles 

contratados. Cada revendedor independente é responsável por contratar seu 

próprio seguro de saúde, contra danos, acidentes de trânsito, invalidez e outros. 

• Compra de produtos B&F Cosméticos InnMax 

O revendedor independente pode comprar diretamente os produtos da B&F 

Cosmético InnMax, para revenda e/ou consumo. Existem três (03) formas de 

adquirir produtos da B&F Cosmético: 

- Pela Internet se for um revendedor independente: Para fazer seus pedidos você 

deve acessar https://www.innmax.com.br, entrar na área de membros e digitar 

seu login (e-mail cadastrado no cadastro) e sua senha. Clicar no menu Area 

Revendedor e entrar na loja virtual. 

-Pela Internet se não for um revendedor independente: Qualquer pessoa pode 

efetuar compras no site da empresa. Basta acessar o site innmax.com.br e 

acessar a opção comprar produtos. 

-Canais de Atendimento: A B&F Cosméticos InnMax disponibiliza várias formas 

de atendimento, basta acessar o site innmax.com.br e se manter atualizado. 

Os produtos B&F Cosméticos InnMax só podem ser comercializados através da 

venda direta, nos países específicos em que forem aprovados, e de acordo com 

as regras estabelecidas para cada caso. 

Antes de revender qualquer produto, leia atentamente a seção Normas de 

Conduta e Ética do Revendedor B&F Cosméticos InnMax, descrito neste 

manual. 

O revendedor independente é livre para comercializar os produtos B&F 

Cosmético, em qualquer quantidade, em função de seus interesses, sendo 

inteiramente responsável pelos resultados. Entretanto, o revendedor 

independente B&F Cosmético não poderá revender os produtos da B&F 

Cosmético abaixo do valor de aquisição 

• Impostos na compra de produtos  

Todos os preços incluem os impostos vigentes na lei. Os revendedores 

independentes estarão sujeitos a regimes especiais de tributação estabelecidos 

entre a B&F Cosméticos InnMax e os Estados Brasileiros. O imposto será 
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cobrado do revendedor independente de acordo com o estipulado nos regimes 

especiais de cada Estado. 

• Lucro de Revenda 

O revendedor independente pode auferir lucros pela atividade de revenda desde 

que respeite os Princípios e Normas descritas neste manual. 

A B&F Cosméticos InnMax disponibiliza uma lista de preços sugeridos por 

produto. Considerando que eles são comprados pelo Revendedor Independente 

com descontos. 

O revendedor independente é livre para comercializar os produtos da B&F 

Cosméticos InnMax e revendedores, dentro do território nacional, em qualquer 

quantidade, em função de seus interesses, sendo inteiramente responsável 

pelos resultados. 

• Pedido de Cliente e Política de Reembolso 

Sempre que realizar uma venda de produtos B&F Cosmético, o revendedor 

independente será obrigado a fornecer ao cliente um pedido oficial da empresa, 

contendo as seguintes informações: identificação do cliente, itens e quantidades 

vendidas, preço de venda, nome e telefone do revendedor independente. Uma 

cópia de cada pedido deverá ser mantida em seus arquivos pelo período de um 

ano, para o caso de eventual necessidade de troca ou devolução dos produtos. 

A B&F Cosméticos InnMax oferece a seus Clientes e revendedores 

independentes garantia de reembolso de 7 dias pela compra de produtos, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 

Sempre que um Cliente solicitar que esta garantia seja honrada, o revendedor 

independente deverá oferecer a troca do produto, reembolso da quantia paga ou 

crédito para aquisição de outros produtos. 

Se o Cliente não tiver seu direito prontamente atendido, a B&F Cosméticos 

InnMax poderá intervir para solucionar o caso, ficando o revendedor 

independente sujeito a arcar com as despesas decorrentes. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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SISTEMA B&F COSMÉTICOS INNMAX. 

A oportunidade de negócio B&F Cosméticos InnMax é oferecida a todas as 

pessoas, de diferentes origens sociais, independentemente de raça, 

nacionalidade, sexo, afiliação política e crença religiosa. 

• Glossário 

Para você entender o negócio adequadamente, é necessário conhecer algumas 

definições sobre os termos usados nas operações. 

Kit Adesão: é a condição que qualquer pessoa possa ter acesso ao sistema 

B&F Cosméticos, o custo de do kit adesão está incluso dentro dos pacotes e é 

composto por: acesso a área de revendedor + produtos a sua escolha + 

pontuação + manual de boas práticas do sistema B&F Cosméticos InnMax + 

APN (apresentação do plano de negócio). 

Revendedor Independente: é a pessoa física, considerada capaz nos termos 

do Código Civil Brasileiro, que, após a aquisição do Kit de adesão e ativação em 

seu Primeiro Pedido, passa a fazer parte do Plano de Bonificação da B&F 

Cosméticos, mediante aceitação dos termos legais descritos tanto no Contrato 

de Credenciamento de Associação para Revenda de Produtos B&F Cosméticos 

InnMax, quanto neste MN. 

Revendedor Ativo: é o que faz a ativação mensal no valor de R$ 499,00 no seu 

ID, através de um ou mais pedidos. 

Atividade/Produtividade Pessoal: condição do revendedor independente para 

se manter ativo no sistema, todos os meses/ciclos. Consiste em o revendedor 

independente fazer um pedido mínimo de R$ 499,00 soma-se pontos.  

Bônus: crédito disponível ao revendedor independente, ganho proveniente do 

Plano de compensação B&F Cosmético, que poderá ser utilizado pelo 

revendedor independente para realização de futuras compras ou poderá ser 

sacado. Os bônus são pagos sobre a movimentação dos pontos e estão divididos 

nas formas pertencentes às áreas do Plano de compensação B&F Cosmético 

InnMax.  

Financeiro: o valor mínimo de retirada de bonificação é de: revendedor 

empresário bronze R$ 500,00, empresário prata R$ 2,000,00, empresário ouro 

R$ 4,000,00, empresário rubi R$ 6,000,00, empresário zafira R$ 8,000,00, 

empresário esmeralda R$ 10,000,00, empresário diamante R$ 15,000,00, 

empresário duplo diamante R$ 30,000,00, já para utilização em compras, não há 

mínimo. Os bônus conquistados só podem ser utilizados para compras 

realizadas pelo próprio revendedor independente, por intermédio de sua loja 

virtual disponibilizado pela B&F Cosmético InnMax e/ou por qualquer canal de 

distribuição B&F Cosmético. Observação: os bônus estarão sujeitos à tributação 

na fonte pelo Imposto de Renda (Pessoa Jurídica) bem como a tributação do 

ISS.  
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1- Venda Direta: proveniente das vendas que você faz diretamente os seus 

clientes, sendo que você pode ter uma margem de lucro de até 100%. 

2 - Plano de Crescimento Eficaz B&F Cosméticos: é o reconhecimento que a 
empresa oferece ao desempenho dos seus revendedores por meritocracia, a 
B&F Cosméticos InnMax reconhece todas as qualificações descrita da seguinte 
forma:  

Qualificação: são os títulos alcançados dentro do Plano de compensação B&F 

Cosméticos. Estes estão condicionados ao volume de pontos acumulados em 

VQ (Volume de Qualificação) gerado no ciclo. A qualificação está diretamente 

ligada ao desempenho do revendedor. No caso não consiga se qualificar nos 6 

meses consequente, desconta-se sempre o primeiro mês, a pontuação é zerada 

a cada qualificação. Os níveis de qualificação vão de empreendedor e 

empresário. 

 

 

Graduação/Título: é o avanço de nível de qualificação que o revendedor 

independente atinge em determinado ciclo, pela primeira vez, conforme descrito 

abaixo. A Graduação/Título no plano B&F Cosméticos e continua 

impossibilitando o revendedor pular graduações, assim quando mudar de 

graduação/título, será descontada os pontos da graduação e o ressaltante é 

transferida para a próxima graduação. Os critérios para cada Graduação variam 

por título no Plano B&F Cosméticos e a Graduação define os prêmios do VIP 

CLUB. 

VQ: Valor para Qualificação. 

Empreendedor: qualquer pessoa que cadastre na empresa através do site 

www.innmax.com.br e efetue a compra de um dos Kit de adesão. 

Empresário Bronze: é quando o revendedor independente acumula 1000 (mil) 
pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos produtos. Ganha um PIN 
Bronze e um e-mail e um cheque de R$ 1000,00 

Empresário Prata: é quando o revendedor independente acumula 2000 (dois 
mil) pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos produtos. Ganha um PIN 
Prata e um cheque de R$ 2000,00 

Empresário Ouro: é quando o revendedor independente acumula 5000 (cinco 
mil) pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos produtos. Ganha um PIN 
Ouro e um cheque de R$ 5000,00 

Empresário Rubi:  é quando o revendedor independente acumula 10000 (dez 
mil) pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos produtos. Ganha um PIN 
Rubi e um cheque de R$ 10.000,00. 
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Empresário Safira: é quando o revendedor independente acumula 40 mil 
(quarenta mil) pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos produtos. Ganha 
um PIN SAFIRA e uma Loja Virtual personalizada, e uma VIAGEM NACIONAL 
COM ACOMPANHANTE de três dias, na região do Brasil que escolher, 
compreende a viagem passagem terrestre e área, estadia (hotel determinado 
pela área de Marketing da B&F Cosméticos) e café da manhã.  

Empresário Esmeralda: é quando o revendedor independente acumula 60 mil 
(sessenta mil) pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos produtos.  
Ganha um PIN ESMERALDA e uma Loja Virtual personalizada, e um carro 
popular emplacada. 

Empresário Diamante:  é quando o revendedor independente acumula 80 mil 
(oitenta mil) pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos produtos.  Ganha 
um PIN DIAMANTE, uma Loja Virtual personalizada, e um CRUZEIRO COM 
ACOMPANHANTE NACIONAL de sete dias, compreende a viagem passagem 
terrestre e área (cruzeiro determinado pela área de Marketing da B&F 
Cosméticos, bebidas alcoólicas não entra no pacote).  

Empresário Duplo Diamante: é quando o revendedor independente acumula 
300 mil (trezentos mil) pontos, vindo da ativação pessoal + compras dos 
produtos.  Ganha um PIN DUPLO DIAMENTE, uma Loja Virtual personalizada, 
e um carro de Luxo emplacada. 

Ciclo: corresponde ao período de promoção e faturamento. Esse período 

equivale ao mês civil, iniciando no dia 1º com término no último dia no mês. 

Ciclo Início 
 do Ciclo 

Fechamento 
do Ciclo 

Apuração  
do Ciclo 

01 01/01 31/01 01/02 á 10/02 

02 01/02 28/02 01/03 a 10/03 

03 01/03 31/03 01/04 a 10/04 

04 01/04 30/04 01/05 a 10/05 

05 01/05 31/05 01/06 a 10/06 

06 01/06 30/06 01/07 a 10/07 

07 01/07 31/07 01/08 a 10/08 

08 01/08 31/08 01/09 a 10/09 

09 01/09 30/09 01/10 a 10/10 

10 01/10 31/10 01/11 a 11/10 

11 01/11 30/11 01/12 a 10/10 

12 01/12 30/12 01/01 a 10/10 do ano 
seguinte 

 *** poderá haver variação em anos bissextos. 

Compressão Dinâmica: ocorre quando um revendedor independente não 

realiza sua ativação durante o ciclo vigente. Aplica-se o conceito de compressão 

dinâmica, que prevê o pagamento do bônus para o revendedor independente 

ativo acima ou abaixo deste revendedor sem prejuízo aos mesmos. 
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Compressão Definitiva: ocorre quando um revendedor independente não 

realiza sua ativação por 3 (três) meses consecutivo, no 4º (quarto) mês o 

revendedor é inativado do negócio.  

Atividade: a B&F Cosméticos não exige a compra de qualquer produto para 

obtenção de um ID, porém é necessário que os revendedores independentes 

mantenham uma produção mínima mensal para renovar seus direitos de adquirir 

produtos com descontos, expandir seus negócios, manter sua organização e 

continuar apto às recompensas previstas no Manual de Negócios B&F 

Cosméticos InnMax. 

Após a ativação do cadastro o revendedor independente mantém seus direitos, 

através da compra em produtos que somem o valor mínimo em reais de R$ 

499,00 (Quatrocentos e noventa e nove Reais) por ciclo/mês. 

A atividade é mensal, ou seja, para qualquer nível de revendedor independente 

a atividade será mensal não acumulando para os meses subsequentes. 

Caso um revendedor independente deixe de fazer a sua atividade, perderá a sua 

pontuação acumulada e não receberá os seus bônus. 

O direito de comprar diretamente da B&F Cosméticos não cessa em caso de 

inatividade. Somente nos casos de rescisão ou expiração contratual. 

Desconto: mediante a aceitação do contrato e a ativação, o revendedor 

independente passa a ter o direito de adquirir os produtos com o desconto 

aplicado pela empresa dependendo de qual o plano que esteja. 

Geração: posição de um revendedor independente ou descendentes em relação 

a outros, dentro da hierarquia da rede. 

Material de apoio: produtos fabricados ou não pela B&F Cosméticos, que tem 

por objetivo servir de apoio comercial e de divulgação do negócio do revendedor 

independente. 

PIN: é o Broche que cada revendedor independente recebe da B&F Cosméticos, 

de acordo com a última Graduação atingida no Plano de Marketing. O Pin poderá 

ser enviado para o endereço que consta no Cadastro do ID do revendedor 

independente ou entregues pessoalmente em Eventos ou Encontros da B&F 

Cosméticos. 

Ponto: unidade referencial do Plano de Marketing B&F Cosméticos. Cada 

produto distribuído pela empresa corresponde a um determinado número de 

pontos, que tende a se manter estável ao longo do tempo e nos mercados onde 

a B&F Cosméticos InnMax atua. 

Pontos Pessoais: são os pontos gerados diretamente pelas compras de 

produtos. 

Acúmulo de Pontuação: sempre que um revendedor independente B&F 

Cosméticos InnMax adquirir produtos da empresa, acumula Pontos nos 

seguintes termos: 
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1) Todos os produtos possuem pontuação assim toda a vez que o revendedor 

compra produto e tem a confirmação do pagamento soma-se pontuação no plano 

de carreira.  

2) Os pontos são acumulados durante o ciclo corrente; 

Os pontos referentes a ativação realizadas no mês, que não são confirmadas ou 

liberadas até o último dia útil do mês da compra, são considerados para o mês 

em que a confirmação ou liberação se concretiza. 

No momento da confirmação de pagamento são consolidados os pontos de cada 

revendedor independente. 

Os pontos são utilizados para definir a qualificação e a efetivação de cada 

revendedor independente, dentro de um determinado ciclo/mês. 

Observação importante: a B&F Cosméticos InnMax se reserva ao direito de 

incluir, excluir ou alterar qualquer uma das condições descritas, sempre que 

achar necessário e saudável para o negócio. Em contrapartida, se compromete 

a divulgar essas alterações por meios de comunicados, e-mails e eventos 

presenciais. 

Normas e Conduta do Revendedores 

Independente B&F Cosméticos InnMax. 

As Normas de Conduta e Ética do revendedor independente B&F Cosméticos 

InnMax são estabelecidas para a sua proteção. Representam o código de ética 

pelo qual o revendedor independente B&F Cosméticos InnMax deve operar e 

estar sempre informado, não só das suas obrigações, mas também dos seus 

direitos como revendedor independente B&F Cosméticos InnMax. 

Temos a certeza de que o Sistema de Marketing B&F Cosméticos InnMax e seus 

produtos sejam os melhores disponíveis no mercado. Apoiamos e trabalhamos 

em conjunto com nossos revendedores independentes para mantermos o 

padrão de ética em níveis de alta excelência. Estamos comprometidos em 

manter a integridade da B&F Cosméticos InnMax, seu Sistema de Marketing e 

sua rede de revendedores independentes. 

• Publicidade e Divulgação 

O revendedor independente não é funcionário ou representante da B&F 

Cosméticos InnMax. Sua identificação em cartões de visita, assinaturas de e-

mail, sites, contratação e/ou divulgação em anúncios e eventos são permitidas 

como revendedor independente. 

Não é permitido utilizar as marcas da B&F Cosméticos InnMax e de seus 

produtos em endereços de e-mail, domínios e subdomínios na Internet. 

A divulgação da B&F Cosméticos InnMax em sites pessoais, blogs ou 

comunidades de relacionamento é permitida, desde que acompanhada da 
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identificação do revendedor independente, não caracterizando, de forma 

alguma, um site oficial da B&F Cosméticos InnMax ou de seus correlatos. 

A divulgação pela Internet é permitida através de anúncios e banners pré-

aprovados e disponíveis no escritório virtual. 

O revendedor independente só poderá fazer publicidade de produtos ou da 

oportunidade B&F Cosméticos InnMax em qualquer outro meio mediante 

autorização expressa da B&F Cosméticos InnMax. 

O uso de folhetos, catálogos, cartões de visita e outros materiais impressos 

produzidos ou aprovados pela B&F Cosméticos InnMax é permitido, desde que 

não caracterize panfletagem. 

Eventos de divulgação da B&F Cosméticos InnMax são permitidos somente em 

locais fechados e dentro dos padrões previamente aprovados e divulgados pela 

B&F Cosméticos InnMax. 

O envio de SPAM, SMS ou qualquer outra mensagem eletrônica promocional 

considerada prejudicial à imagem da B&F Cosméticos InnMax, ou abusiva por 

seu destinatário, é passível de punição. 

• Proteção ao Modelo de Negócio 

O revendedor independente não poderá exibir ou oferecer os produtos B&F 

Cosméticos InnMax para venda em lojas, academias, drogarias, feiras, 

mercados, festas públicas ou religiosas, escolas ou em qualquer outro lugar que 

seja considerado estabelecimento varejista pela B&F Cosméticos InnMax. 

É proibida a venda dos produtos B&F Cosméticos InnMax através de sites de 

leilão ou qualquer outra loja virtual que não seja a loja oficial da B&F Cosméticos 

InnMax. 

O revendedor independente deverá se limitar a promover os produtos de acordo 

com a literatura disponibilizada pela companhia, incluindo folhetos, manuais ou 

qualquer outra publicação oficial da B&F Cosméticos InnMax, sendo que 

nenhuma propriedade medicinal, terapêutica ou curativa poderá ser atribuída 

aos produtos B&F Cosméticos InnMax, verbalmente ou por escrito. 

Antes de efetivar qualquer venda, o revendedor independente deverá explicar as 

instruções de uso e eventuais precauções que forem especificadas nos rótulos 

dos produtos. 

O revendedor independente não poderá falsear ou omitir as informações sobre 

preço, qualidade, desempenho e disponibilidade de qualquer produto B&F 

Cosméticos InnMax. 

Produtos armazenados de forma inadequada, violados ou fora do prazo de 

validade não poderão ser vendidos e deverão ser descartados pelo revendedor 

independente. 
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Em caso de insatisfação do cliente, o revendedor independente deverá promover 

a troca imediata dos produtos ou o ressarcimento integral da compra, 

preservando a imagem da B&F Cosméticos InnMax  

A revenda irregular de produtos é terminantemente proibida. Qualquer violação 

desta Norma pode resultar em problemas legais para a B&F Cosméticos InnMax, 

prejudicando os negócios de todos os revendedores independentes. 

Engajar-se em alguns tipos de atividade que envolvam a solicitação de qualquer 

pessoa que o revendedor independente conheça, ou por meio das circunstâncias 

deveria conhecer, e que seja um revendedor independente da B&F Cosméticos 

InnMax a vender outros produtos de qualquer natureza, ou através de qualquer 

outra companhia de marketing, ou tentando (na opinião da B&F Cosméticos 

InnMax) construir ou estabelecer um negócio que poderia prejudicar outros 

qualificados como revendedores independentes da B&F Cosméticos InnMax, 

seus grupos, ou a própria B&F Cosméticos InnMax é extremamente proibido. 

• Proteção ao Direito de Terceiro 

Como sugestão para proteção do interesse comum de todos os revendedores 

independentes, os preços de revenda sugeridos para cada região devem ser 

respeitados. 

O revendedor independente não deve revender produtos para Clientes, 

Revendedores ou revendedores independentes de outros grupos. 

O revendedor independente não deve divulgar outras oportunidades de Venda 

Direta ou similares no interior ou nos arredores dos eventos da B&F Cosméticos 

InnMax. 

O revendedor independente não deve comentar criticar ou mesmo expor as 

falhas de outro revendedor independente publicamente. 

O revendedor independente não deve interferir na estratégia de negócio de outro 

revendedor independente que não participe do seu grupo. 

A melhor forma de ajudar um revendedor independente em dificuldade é 

orientando-o a se relacionar com seu primeiro líder ascendente. 

Infração das Normas, Registro de Denúncia, 

Notificação e Avalição Ética e Jurídica. 

A B&F Cosméticos InnMax conta com a participação de seus revendedores 

independentes na fiscalização e manutenção das boas práticas de mercado, 

protegendo assim a imagem institucional da companhia, bem como os 

diferenciais de qualidade da sua proposta. 

O revendedor independente patrocinador é responsável, dentro de suas 

possibilidades, por garantir que cada um dos revendedores independentes da 

sua organização conheça as normas e regulamentos da empresa, bem como 

suas obrigações como revendedor independente. 
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• Registro de Denúncias 

O revendedor independente pode registrar denúncias sobre qualquer infração 

cometida por outro revendedor independente. As denúncias devem ser 

realizadas por escrito e estarem acompanhadas de provas que sustentem o 

relato. 

A B&F Cosméticos InnMax avalia denúncias que contenham provas e que 

possam realmente ser consideradas para a análise do Conselho de Ética e/ou 

Departamento Jurídico da B&F Cosméticos InnMax. 

• Notificação e defesa 

Nos casos em que as denúncias são consideradas procedentes, o infrator é 

notificado e tem um prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa. 

 

• Avaliação ética e jurídica 

Os casos devidamente documentados, com ou sem defesa, serão avaliados nas 

instâncias ética e jurídica da B&F Cosméticos InnMax. 

Os casos julgados improcedentes ou cujas provas são inconclusivas são 

arquivados. 

Os casos julgados como procedentes são classificados de quatro formas: 

1) Infração leve: O infrator é notificado e recebe orientação educacional para 

evitar a reincidência. 

2) Infração média: O infrator é notificado, recebe orientação educacional para 

evitar a reincidência e a suspenso de parte dos seus direitos por 30 dias. 

3) Infração grave: O infrator é notificado, recebe orientação educacional para 

evitar a reincidência e a suspensão de todos os seus direitos por 30 dias. 

4) Infração gravíssima: O infrator é notificado sobre a sua rescisão contratual, 

podendo responder judicialmente por qualquer prejuízo causado à B&F 

Cosméticos InnMax. 

• Código de Ética 

É um conjunto de normas internas da empresa para manter um padrão de 

respeito entre a rede, a marca e os consumidores, onde o revendedor 

independente compromete-se a: 

1. Manter a harmonia e disciplina dentro do sistema de revendedor da B&F 

Cosméticos InnMax saudável e sustentável. 

2. Fazer trabalho em equipe. 

3. Prestar toda a assistência necessária ao seus clientes  para o bom 

crescimento do sistema B&F Cosméticos InnMax. 
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4. Não utilizar dados de terceiros como próprio, a fim de burlar as regras contidas 

nesse manual. 

5. Entregar o produto dentro do prazo acordado no ato da venda. 

6.Cumprir todos os prazos estabelecidos pela B&F Cosméticos InnMax para 

exercício correto de suas atividades, tais como: envio de documentos, 

solicitações de treinamentos, reuniões e outros eventos. 

7.Não falsificar assinaturas e informações no pedido de aquisição do produto ou 

em qualquer outro documento. 

8.Não praticar qualquer ato que possa gerar um pagamento indevido de bônus. 

9.Não realizar o depósito do cheque do cliente antes da data por ele 

estabelecida. 

10.Cumprir todas as regras existentes na legislação brasileira, principalmente as 

do código de defesa do consumidor, código civil e código penal. 

11.Não praticar atos ilícitos na casa ou estabelecimento do consumidor, quando 

na realização da venda ou da entrega do produto B&F Cosméticos InnMax. 

12.Respeitar o consumidor e suas necessidades, não promovendo propaganda 

enganosa ou utilizar-se de argumentação falsa sobre os produtos e negócio B&F 

Cosméticos InnMax; 

13.Vender os produtos da marca B&F Cosméticos InnMax e de seus 

Fornecedores Homologados nas condições sugeridas pela B&F Cosméticos 

InnMax, servindo única e exclusivamente como parâmetro do próprio revendedor 

independente, ressaltando que é vedado a revenda de produtos da marca B&F 

Cosméticos InnMax e Fornecedores Homologados, com o preço abaixo do valor 

de aquisição. 

14.Não é permitido a revenda dos produtos com a logomarca B&F Cosméticos 

InnMax em sites de leilão ou descontos. 

15.Não se apresentar perante terceiros como funcionário, representante ou 

preposto B&F Cosméticos InnMax, não firmar ou assinar qualquer contrato ou 

documento em nome da B&F Cosméticos InnMax. 

16.Não praticar atos que lesem a boa reputação detida pela marca B&F 

Cosméticos InnMax no mercado. 

17. Tratar com respeito e educação os funcionários da empresa e das Franquias 

B&F Cosméticos InnMax, bem como os demais revendedores independentes, a 

fim de manter um ambiente saudável. 

18.Enviar reclamações por e-mails diretos ao setor responsável. 

19.Não vender qualquer produto que seja semelhante aos da B&F Cosméticos 

InnMax. 
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20.Não é permitido o revendedor independente que já tenha um cadastro como 

pessoa física efetuar um segundo cadastro como pessoa jurídica ou vice e versa. 

21.Não fazer a comercialização dos produtos da B&F Cosméticos InnMax 

através de Lojas Virtuais, exceto a Loja Virtual disponibilizada pela B&F 

Cosméticos InnMax ao revendedor independente. 

22.É vedada a criação, divulgação ou registro de páginas eletrônicas na internet, 

utilizando o domínio “B&F Cosméticos o/ou InnMax”, bem como a criação e/ou 

comercialização de anúncios ou material desenvolvido pelo revendedor 

independente, utilizando a marca e logotipo “B&F Cosméticos o/ou InnMax”, sem 

a prévia e expressa autorização da detentora da marca. 

Os casos considerados antiéticos comprovados estarão sujeitos às seguintes 

punições: 

• Notificação elaborada pela área Competente da empresa; 

• Multa de 30% no valor das compras; 

• Bloqueio do ID por 3 ciclos; 

• Suspensão do Cadastro; e 

• Cancelamento do Contrato 

A aplicação de quaisquer das punições acima observará a gravidade da infração 

(Ex.: reincidência). 

• Indenização a B&F Cosméticos InnMax 

O revendedor independente indenizará a B&F Cosméticos InnMax InnMax sobre 

qualquer ação, pedido, demanda, processo, multa, penalidade e custos 

decorrentes que possam surgir da violação de qualquer lei ou regulamento 

aplicável as atividades de distribuição, sem prejuízo dos demais direitos da B&F 

Cosméticos InnMax previstos na proposta de revendedor independente ou no 

Manual do Negócio. 

A B&F Cosméticos InnMax não será responsável por prejuízos, perdas ou custas 

legais do revendedor independente que resultem de ato, infração, representação 

ou declaração de qualquer outro revendedor independente. 

• Falecimento de Revendedor Independente 

Em caso de morte de um dos revendedores independentes, o contrato de 

associação automaticamente será considerado rescindido, ora garantindo-se 

aos herdeiros a apuração de resultados e direitos do falecido. Para fins de 

apuração de resultados, a data da rescisão será considerada como sendo o 

primeiro dia útil seguinte a morte do revendedor. 

Os herdeiros, devem enviar o atestado de óbito do revendedor imediatamente a 

B&F Cosméticos InnMax  através do e-mail suporte@befcosmeticos.com.br . 

mailto:suporte@befcosmeticos.com.br
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Qualquer forma de análise será aprovada pelo Departamento Jurídico da B&F 

Cosméticos InnMax  antes de ser efetivada. 

• Rescisão da Proposta de Distribuição  

O revendedor independente poderá, a qualquer momento, solicitar a rescisão de 

sua proposta de revendedor independente mediante o envio de carta de renúncia 

assinada, com firma reconhecida, ao SAR - Serviço de Atendimento ao 

Revendedor Independente B&F Cosméticos InnMax através do e-mail   

etica@befcosmeticos.com.br. 

Ao receber e aceitar a carta de renúncia, a B&F Cosméticos InnMax comunicará 

ao revendedor independente, por escrito, a conclusão do processo.  

 

Bons Negócios!!!  “Deixe o Novo Surpreender Você!” 

 

 

TERMOS DE ADESÃO 

 

DOS TERMOS:  

 

De um lado a empresa B&F Indústria e Comercio de Cosméticos EIRELI - ME, 

empresa privada nacional, com sede na Rua Castro Alves, 312 Sala 01 inscrita 

no CNPJ sob n° 39.423.331/0001-70, neste ato representada por seu sócio 

Administrador, Sr. Alex Alquibir Teixeira Borges, doravante denominada de 

ADMINISTRADORA e, de outro lado o (a) interessado (a) qualificado(a) neste 

instrumento contratual, conforme preenchimento dos dados destinados ao 

revendedor, passando a denominar-se REVENDEDOR(A), tem entre si, justo e 

acordado na melhor forma de direito, o contrato de prestação de serviços de 

acesso a ferramentas do site da administradora para a comercialização de 

serviços e/ou produtos no MARKETING DIRETO, que será regido pelas 

cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.  

 

1.- O presente contrato de prestação de serviços tem por objeto a formalização 

do CADASTRAMENTO do signatário na condição de REVENDEDOR(A) junto 

ao sistema de marketing da ADMINISTRADORA, para que possa ter acesso às 
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ferramentas que se encontram disponíveis no site da ADMINISTRADORA 

www.innmax.com.br com a finalidade de comercializar produtos e/ou serviços 

oferecidos pela rede de empresas parceiras credenciadas a EMPRESA 

ADMINISTRADORA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ACESSO A FERRAMENTA.  

 

2.- Na vigência do presente contrato o REVENDEDOR terá acesso ilimitado ao 

conteúdo das ferramentas destinadas ao mesmo, desde que utilizadas conforme 

o TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, estabelecidos pelo 

MANUAL DE NORMAS E CONDUTAS DA ADMINISTRADORA.  

 

2.1.- O serviço disponibilizado ao REVENDEDOR após a devida aprovação, pela 

ADMINISTRADORA e, o seu respectivo cadastramento no site, possibilitará ao 

mesmo, todas as condições necessárias para que possa iniciar suas atividades 

no sistema de MARKETING DIRETO, proporcionando o acompanhamento de 

resultados obtidos no respectivo sistema que se encontra inserido.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA SE ASSOCIAR.  

 

3.- Para se tornar um REVENDEDOR do sistema VENDA DIRETAda 

administradora:  

 

a) Ser maior de 18 (dezoito) anos ou menor relativamente capaz, desde que este 

representado por seus pais ou responsáveis legais, devendo apresentar 

fotocópia de documentos (certidão de nascimento ou termo de responsabilidade 

reconhecida em cartório); 

b) Ser detentor do CPF (cadastro de pessoa física do ministério da 

fazenda);  

 

c) Ter aceitado e/ou assinar de próprio punho no instrumento contratual quando 

maior de 18 (dezoito) anos e, sendo menor relativamente capaz, o contrato 

deverá conter a assinatura do revendedor e de seu representante legal;  
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d) Ter pleno e total conhecimento de todo o conteúdo do site objeto deste 

contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS DO REVENDEDOR.  

 

4.- Após a realização do cadastro do REVENDEDOR no sistema de venda 

diretada ADMINISTRADORA, o mesmo poderá indicar novas pessoas para sua 

rede de consumo, conforme as normas e instruções já conhecidas pelo 

REVENDEDOR no site da ADMINISTRADORA.  

 

4.1.- O REVENDEDOR terá direito ao recebimento de pontuações de acordo 

com índices pré-estabelecidos e normas de instrução de recebimento dos 

respectivos pontos, de acordo com as especificações contidas no site. Estes 

pontos não podem ser transferidos via on-line entre revendedores e/ou 

patrocinadores credenciados.  

 

4.2.- As pontuações especificadas no site da ADMINISTRADORA são de 

conhecimento do revendedor. utilizando as ferramentas necessárias e 

disponíveis no MANUAL DE NORMAS E CONDUTAS DA ADMINISTRADORA.  

 

4.3.- O REVENDEDOR terá direito a um login e uma senha pessoal, para que 

possa atuar no sistema de VENDA DIRETA oferecido, devendo respeitar o 

termo de uso e a política de privacidade estabelecidos pelo site.  

 

4.4.- O REVENDEDOR independente é livre para comercializar os produtos B&F 

Cosmético, em qualquer quantidade, em função de seus interesses, sendo 

inteiramente responsável pelos resultados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO REVENDEDOR.  

 

5.- O REVENDEDOR se obriga a respeitar todas as disposições contidas neste 

contrato e no site disponibilizado ao mesmo, uma vez que o site é parte 

integrante deste instrumento contratual.  
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5.1.- É de responsabilidade única e exclusiva do REVENDEDOR todas as 

informações cadastrais por ele fornecidas, ficando a ADMINISTRADORA isenta 

de qualquer responsabilidade face as informações incorretas lançadas pelo 

REVENDEDOR.  

 

5.2.- O REVENDEDOR, ao indicar uma pessoa para sua rede, se obriga a 

repassar todas as instruções constantes no site, prestando todo o suporte 

necessário, sem qualquer custo ou ônus.  

 

5.3.- A responsabilidade é do REVENDEDOR, fazer sua declaração do imposto 

de renda, referente a negociações feito dentro do sistema das quais ele venha 

obter rendimentos.  

 

5.4.- Cada REVENDEDOR é responsável ao fazer uso de material de 

publicidade, Vídeos, panfletos, e-mails etc. que possam ter informações não 

verdadeiras, estabelecidas conforme as normas e princípios éticos da Empresa. 

Podendo ele sofrer com as penalidades da lei; E até ser excluído do sistema.  

 

5.5.- Sempre que um Cliente solicitar a garantia disposta no Código de Defesa 

do Consumidor, o REVENDEDOR independente deverá oferecer a troca do 

produto, reembolso da quantia paga ou crédito para aquisição de outros 

produtos, na forma em que dispõe o CDC. 

 

5.6.- O REVENDEDOR não poderá exibir ou oferecer os produtos B&F 

Cosméticos InnMax para venda em lojas, academias, drogarias, feiras, 

mercados, festas públicas ou religiosas, escolas ou em qualquer outro lugar que 

seja considerado estabelecimento varejista. 

 

5.7.- Fica vedado ao REVENDEDOR comercializar os produtos através de sites 

de leilão ou qualquer outra loja virtual que não seja a loja oficial da B&F 

Cosméticos InnMax. 
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5.8.- Antes de efetivar qualquer venda, o REVENDEDOR independente deverá 

explicar as instruções de uso e eventuais precauções que forem especificadas 

nos rótulos dos produtos. 

 

5.9.- O REVENDEDOR independente não poderá falsear ou omitir as 

informações sobre preço, qualidade, desempenho e disponibilidade de qualquer 

produto B&F Cosméticos InnMax. 

 

5.10.- O REVENDEDOR deverá pautar sua conduta profissional com base no 

Código de Ética disponibilizado no Manual de Normas e Condutas B&F 

Cosméticos InnMax. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO. 

 

6.- O REVENDEDOR, tem o direito de comprar as mercadorias com o desconto 

deposto neste manual e por plano de pontuação. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DA COMPRA DE PRODUTOS DA ADMINISTRADORA. 

 

7.- O revendedor independente pode comprar diretamente os produtos da B&F 

Cosmético, para revenda e/ou consumo. 

 

7.1.- A compra se dará pela internet e/ou canal de atendimento. 

 

7.2.- O REVENDEDOR fica ciente de que os produtos B&F Cosméticos InnMax 

só podem ser comercializados através da venda direta, nos países específicos 

em que forem aprovados, e de acordo com as regras estabelecidas para cada 

caso. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO. 

 

8.- A divulgação pela Internet é permitida através de anúncios e banners pré-

aprovados e disponíveis no escritório virtual da B&F Cosméticos InnMax. 
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8.1.- O REVENDEDOR independente só poderá fazer publicidade de produtos 

ou da oportunidade B&F Cosméticos InnMax em qualquer outro meio mediante 

autorização expressa. 

 

8.2.- Fica vedado ao REVENDEDOR efetuar panfletagem. 

 

8.3.- Fica o REVENDEDOR ciente de que Eventos de divulgação dos produtos 

B&F Cosméticos InnMax são permitidos somente em locais fechados e dentro 

dos padrões previamente aprovados e divulgados por esta. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E CANCELAMENTO. 

 

9.- O REVENDEDOR poderá, a qualquer momento, solicitar a rescisão de sua 

proposta. 

9.1.- Também poderá ocorrer a rescisão, a critério da ADMINISTRADORA, nos 

seguintes casos: 

a) Cometimento de infração gravíssima; 

9.2.- Em caso de morte do revendedor independente, o contrato de associação 

automaticamente será considerado rescindido, ora garantindo-se aos herdeiros 

a apuração de resultados e direitos do falecido. Para fins de apuração de 

resultados, a data da rescisão será considerada como sendo o primeiro dia útil 

seguinte à morte do revendedor. 

9.3.- Poderá, a critério da ADMINISTRADORA, haver o cancelamento da 

inscrição nos casos de: 

a) quebra das cláusulas do contrato; 

b) fraudes e acordos realizados pelo revendedor. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRADORA. 

10.- Caso ocorra por parte do REVENDEDOR, a quebra de quaisquer cláusulas 

contidas neste instrumento contratual, fica resguardado à administradora o 

imediato cancelamento do presente contrato, não podendo o REVENDEDOR 

reclamar qualquer direito.  
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10.1.- Fica assegurado à ADMINISTRADORA o direito de cancelar o contrato, 

caso verifique a realização de fraudes ou acordos realizados entre revendedores 

e funcionários das empresas parceiras credenciadas à ADMINISTRADORA, 

podendo ainda, reter o pagamento de bônus caso seja constatado prejuízo 

evidente a ADMINISTRADORA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA 

ADMINISTRADORA. 

 

11.- A ADMNISTRADORA se obriga e se responsabiliza pelos serviços 

oferecidos neste contrato.  

 

11.1.- É de obrigação da ADMINISTRADORA prestar informações e solucionar 

quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento contratual, e de todo conteúdo do 

site, uma vez que este é parte integrante deste contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SITE DA ADMINISTRADORA.  

 

12.- Os princípios, as normas, as pontuações dentre outras informações e regras 

contidas no site da ADMINISTRADORA que o REVENDEDOR declara 

expressamente conhecer, são consideradas parte integrante do presente 

instrumento contratual, devendo ser igualmente observadas pelas partes 

durante sua vigência e suas renovações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.  

 

13.- A ADMINISTRADORA poderá promover alterações contratuais, bem como 

no seu site independentemente de consulta prévia ao REVENDEDOR, 

excluindo-se as alterações que poderão causar prejuízos ao REVENDEDOR.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DOS PRAZOS.  
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14.- O presente contrato terá vigência de 01 (um) ano, contando a partir da data 

de sua adesão ou recadastramento junto a ADMINISTRADORA, este contrato 

será renovado automaticamente.  

 

14.1.- A não renovação do presente contrato após seu vencimento ou o seu 

cancelamento prévio não incorrerá em qualquer tipo de indenização por parte da 

ADMINISTRADORA para com o REVENDEDOR.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  

 

15.- Fica entendido que tanto o patrocinador quanto o REVENDEDOR não são 

considerados empregados, agentes, representantes, nem prestadores de 

serviço da empresa ADMINISTRADORA, ficando os mesmos terminantemente 

proibidos de assumir quaisquer compromissos ou obrigações em nome dela.  

 

15.1.- O REVENDEDORES deverão respeitar o disposto neste contrato e no site 

como um todo, tendo os mesmos ampla liberdade de conduzir suas atividades 

de forma que mais lhe convier, e neste sentido poderá exercer outras atividades, 

remuneradas ou não, com ou sem vínculo empregatício, haja visto não existir 

qualquer vínculo empregatício de que natureza for com a ADMINISTRADORA.  

 

15.2.- Conforme estabelece o artigo 3º da consolidação das leis do trabalho 

(decreto lei nº 5.454 de 01/05/1943) verifica-se que a atividade denominada 

multinível ou venda direta de produtos e/ou serviços, não possui os requisitos 

necessários do mencionado artigo, ficando as empresas de Venda direta isentas 

de quaisquer obrigações e responsabilidades trabalhistas para com os seus 

REVENDEDORES  

 

15.3.- A exceção da lei nº 6.586/78, do código de defesa do consumidor e do 

convênio ICMS 45/99, não existe uma legislação específica acerca da atividade 

de VENDA DIRETA em âmbito federal, estadual ou municipal, a exemplo do que 

ocorre em outros países do mundo. Assim como base no art. 170 da Constituição 

Federal Brasileira verifica-se que, a ordem econômica é fundamentada nos 
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princípios da livre iniciativa e livre concorrência, portanto, o sistema de VENDA 

DIRETA não é proibido no Brasil.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO.  

 

16.- Para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste contrato, elegem as partes 

o Foro da Comarca da cidade de Novo Hamburgo no estado do Rio Grande do 

Sul, renunciado a outros, por mais privilegiado que sejam. Estando as partes de 

pleno acordo e para validação do presente contrato de prestação de serviço, o 

signatário ao aceitar ou assinar este instrumento contratual, expressa a sua 

vontade para todas as cláusulas deste instrumento. 

 

Local:__________________Data:____/____/_____Ass.: __________________ 

 


