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Descubra Agora se Marketing Multinível É um Bom 

Negócio 

Você já deve ter ouvido a expressão comumente conhecida como: Marketing 

Multinível (MMN), não é mesmo?  

Qual o significado de MMN?  

 

Vamos descobrir sobre uma ferramenta que te possibilitará oportunidades de 

ganhos, mas que ao mesmo tempo requer muita atenção e cautela para que 

não seja envolvido com sistemas ilegais, como por exemplo, a Pirâmide. 

O MMN é caracterizado pela formação inicial de grupos de pessoas que, 

por incentivos realizam indicações de novos associados, e, por conseguinte 

“avançam” nos níveis dos planos da organização. É importante observar que o 

objeto de negociação é a própria venda direta (venda direta ao consumidor 

final, “porta a porta”).  

É importante saber que o MMN possui outras variações de nomenclatura, ou 

seja, ele é conhecido por outros nomes, como: 

I. Marketing de Rede - MR 

II. Multi Level Marketing - MLM 
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III. Network Marketing - NM 

Este método de venda direta possibilita que os clientes se tornem 

vendedores dos produtos e serviços que estão adquirindo, ocorre geralmente 

por meio de recrutamento de outros vendedores que já estão engajados no 

sistema. Nesse sentido, de acordo com os níveis promovidos pela organização, 

o indivíduo obterá ganhos sobre as vendas realizadas e um percentual das 

vendas realizadas pelo vendedor que ele recrutou.  

Ou seja, geralmente os ganhos estão relacionados a duas máximas:  

Vender o Produto e/ou Iniciar novos Vendedores. 

1) Onde e como surgiu o MMN 

Ele iniciou na década de 40, nos EUA, quando em meio à fragilidade 

econômica do país o Dr. Carl Rehnborg, fundador de empresa de produtos de 

nutrição Nutrilite Products, percebeu a necessidade de alterar sua estratégia de 

vendas, pois a conjuntura apresentava altos índices de desemprego e quedas 

nas vendas. Ele nota que a venda de seus produtos ocorria com maior 

eficiência através do “boca a boca”, ou seja, pessoas que já conheciam o 

produto atestavam a garantia e ainda promovia a marca, surge assim o 

Marketing de Relacionamento. 
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Nesse sentido, ele formulou sistemas que incentivava a construção do próprio 

negócio e remunerava àqueles que recrutavam/vendiam para novos indivíduos 

através de bônus (comissões). Tal bônus, confere ao “investidor” ( também é 

cliente por utilizar o produto), reconhecimentos de acordo com o alcance das 

metas determinadas para cada nível.  

Esses níveis geralmente se referem a escalas de crescimento e agregação de 

valor, gerando status pessoal: 

Um bom exemplo são níveis como Prata (básico reconhecimento), Bronze 

(intermediário reconhecimento) e Ouro (alto reconhecimento), sendo que para 

avançar em cada fase se exigirá um esforço de metas estipulados pela 

empresa, para que os ganhos e comissões assim também aumentem. 

Na medida em que o volume de vendas aumenta, também aumentam os lucros 

obtidos para todos os envolvidos nessa rede. 

2) Há empresas de MMN no Brasil ? 
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Sim. Inclusive todas as atividades de vendas de MMN são acompanhadas pela 

Associação Brasileira de Vendas Diretas (ABVED), com regulamentação 

ética para a proteção do consumidor, promoção da concorrência legal e apoio a 

maior percepção de renda e oportunidade de trabalho. 

Agora vamos conhecer algumas empresas desse segmento instaladas no 

brasil:   

2.1)  Herbalife Brasil – Oferece oportunidade de negócios através da venda 

direta de produtos para nutrição alimentar. O enfoque do produto é o 

emagrecimento e utiliza-se geralmente das seguintes frases:  

“Perca Peso Agora, Pergunte-me Como”. 
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Para melhor entendermos, nesse caso, por exemplo, o indivíduo fecha um 

contrato de “Consultor Independente” para que realize vendas diretas aos 

consumidores finais, àqueles que desejam os suplementos nutritivos.  

Além disso, o Consultor poderá iniciar pessoas, ou seja, recrutar novas 

pessoas para sua rede por meio de novos cadastros de “Consultor 

Independente”. Assim sua rede amplia, fazendo com que se alcance os níveis 

de bonificações e receba comissões pelas novas indicações e também pelas 

vendas destes. Por fim, a organização poderá oferecer prêmios como viagens 

e reconhecimentos pelas realizações e vendas realizadas pelos Consultores. 

2.2) Mary Kay do Brasil – Empresa de cosméticos, localizada em Dallas 

(México), a marca oferece oportunidades de negócios através da venda direta 

de maquiagens.  

“Quer ser uma consultora de Beleza Independente?” 

 

No caso da Mary Kay, ocorre uma tríade, pois os valores da empresa enfocam 

em:  

 Utilizar o produto para que o cliente perceba a qualidade, ali a venda se 

inicia para o cliente e para o próprio consultor; 

 Vendas Diretas, realizando as chamadas “Sessões de Beleza” com o 

intuito de ensinar o cliente a como utilizar os produtos e suas 

características e apresentar a organização ( oportunidade de recrutar) e 

vender o produto; 
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 Recrutar novas pessoas para alcançar maiores lucros na organização. 

As bonificações são grandes máximas como o alcance de postos na chamada 

“Carreira Independente Mary Kay”, como por exemplo, o direito de utilização 

do cobiçado carro sedan de cor rosa, ao alcançaram determinado faturamento 

de vendas. 

3) Cuidados antes de Entrar 

 

Esteja atento e analise as seguintes regras:  

 Investigar a Empresa:  

A atenção na empresa se deve a seu caráter legal e nível de solidez no 

mercado, e no caso do Brasil deverá verificar a situação da empresa na  

Associação Brasileira de Vendas Diretas (ABVED), a consulta pode ser 

realizada pela internet sem burocracias e custos.  

 Disposição para trabalhar:  

É importante mencionar que a atividade de MMN trata-se de vendas diretas, ou 

seja, é necessário trabalhar. Portando, cuidado com promessas 

“milagrosas” de lucros. Você precisará analisar os custos e empenho físico 
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necessário para o desenvolvimento de suas atividades e verificar se 

correspondem as expectativas que te motivam. 

 Investimentos e Lucros 

Como se trata de investimentos, para associação a uma empresa de MMN, 

geralmente você precisará adquirir seus produtos, lembra-se do “boca a boca”? 

Pois então, para vender algo precisará essencialmente ter experimentado o 

produto para dar acreditação aos clientes. Além dessa aquisição inicial, deve-

se ter em mente que haverá necessidade de movimentação de capital de 

giro e manutenção de estoques para que a percepção do Lucro seja real. 

 Planejamento e Treinamentos 

Em média, o recebimento de lucros se dá em médio e longo prazo, portanto 

deve-se observar que o valor investido inicialmente poderá ou não ser 

percebido “rapidamente”.  

Toda informação recebida da empresa sobre planos de marketing, fidelização 

de clientes, maximização de vendas, normas legais, ferramentas de 

divulgação, informações sobre o negócio/produtos, etc., são de extrema 

importância para o desenvolvimento do negócio, além de proporcionar maior 

motivação de trabalho. 

4) MMN pode ser Rentável? 
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Sim. Mas precisamos estar atentos para alguns detalhes! 

A maioria das pessoas tem essa dúvida, e às vezes acompanhada pela 

seguinte pergunta: “Vou ganhar muito dinheiro?”. 

Devemos trazer nesse momento a reflexão sobre todas as suas 

disponibilidades pessoais, sejam elas financeiras, psicológicas e sociais. MMN 

exigirá esforço, pois se trata de trabalho de vendas diretas e o encantamento 

com todas àquelas palestras “empolgantes” devem te fazer colocar os 

pés no chão. 

As chamadas “flexibilidades” no MMN costuma atrair muitas pessoas, 

geralmente são elas:  

 Baixo investimento; 

 Você quem faz seu horário de trabalho; 

 Resultados rápidos; 

 Produtos reconhecidos pela qualidade; 

Nesse sentido, investimentos em MMN podem ser rentáveis, mas ao mesmo 

tempo não há garantias porque fatores externos de mercado como o dólar, 

por exemplo, podem trazer oscilações desfavoráveis, bem como favoráveis. 
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Ainda é importante mencionar que no envolvimento com o MMN, no Direito 

brasileiro, se entende que não há qualquer vínculo empregatício entre o 

cliente-investidor e a empresa. Logo, poderá optar por planos previdenciários 

autônomos para maior seguridade pessoal. 

Ao escolher esse tipo de investimento, lembre-se que todo investimento possui 

sua margem de riscos, a questão é até quanto você está disposto a arriscar! 

Quais suas expectativas reais? Poderá ser alcançado com metas reais? 

4) Como diferenciar MMN de Pirâmide? 

Popularmente surge essa dúvida, vamos esclarecer! 

O Sistema Piramidal Financeiro, mais conhecido como Pirâmide, possui 

enforque no recrutamento de pessoas para o sistema, ou seja, o que sustenta 

a organização são as “inscrições” de novos associados. Logo, o enfoque 

não está nas vendas de produtos da empresa, o que poderá resultar em 

possíveis graves problemas, já que se em dado momento o índice de pessoas 

recrutadas diminuírem, os lucros tendem a diminuir fazendo com que as 

obrigações financeiras da empresa com seus associados possa não ser 

cumpridos, o famoso “calote”, pois se torna insustentável. 

 

Geralmente as principais promessas são: 

 Resultados rápidos  

 Altos Ganhos remuneratórios 
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 Não há clareza sobre o real esforço que se deverá empregar na 

atividade, trazendo a sensação de “facilidade”  

Utilizam-se argumentos de conquista de independência financeira, além 

disso, apropria-se de “sonhos” comumente idealizados, como a conquista de 

casa própria, viagens internacionais/nacionais, carros luxuosos, etc. 

É importante estar atento, o PROCON menciona que o sistema de pirâmide é 

GOLPE e uma armadilha comercial, pois não há comercialização de produto 

ou serviço, ou seja, é ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Diferente do sistema de Pirâmide, o MMN, utiliza a venda direta para promoção 

do negócio, tornando sustentável sua sobrevivência mesmo que o 

recrutamento de novas pessoas não ocorra. 

Novamente reforçamos os cuidados necessários para investimentos nesses 

sistemas de redes de relacionamento, pois parecem similares. 

 

Mas a identificação do negócio se deve a comercialização de bens e serviços, 

a se não houver, fique atento!  

Os sistemas de Pirâmides utilizam-se apenas da inclusão de novas pessoas no 

sistema e não há comercialização de produtos ou serviços. Além disso, os 
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fatores socais e psicológicos de motivações são grandes propulsores no 

processo de convencimento para adesão ao investimento dessas empresas. 

Por fim, observamos que a importância desse esclarecimento sobre as 

diferenças entre MMN e Pirâmide é de suma importância para toda sociedade, 

inclusive o Governo Federal (Ministério da Justiça e Comissão de Valores 

Mobiliários) desenvolveu cartilha explicativa para que o consumidor não seja 

prejudicado: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/educacao-para-

o-consumo/boletim-consumidor-investidor/anexos/boletim_cvm_senacon_6.pdf. 

Sabemos que o consumismo, apoiado pela economia capitalista, insere na 

sociedade as mais variadas formas de consumo de produtos que não 

precisamos. Aqui indicamos não apenas a cautela com o seu dinheiro, mas 

também com sua saúde psicossocial. 

 

 


