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Palavra dos Presidentes 
 
 
 A Jan Rosê lhe dá as boas vindas. A partir de agora, você faz parte 
dessa grande família e terá a oportunidade de beneficiar-se de todos os 
produtos e negócios. Essa, sem dúvidas, é a oportunidade que você tem 
de mudar a sua vida, da sua família e conquistar tudo aquilo que você 
merece, pois você é único e merece ser feliz. 
 
 O mercado da beleza e venda direta não têm altos e baixos, são 
uma constante crescente, uma vez que, ninguém deixa de usar um 
perfume, cuidar da pele, usar o shampoo, maquiagem, etc. Assim, poder 
ter o seu próprio negócio dentro desse nicho de mercado irá lhe trazer, 
além de beleza e autoestima, excelentes resultados financeiros. 
 
 O marketing de rede, ou marketing multinível, é uma das melhores 
formas, se não a melhor, de ter o seu negócio com pequeno investimento 
e retorno muito grande. O tempo do seu retorno é você quem vai dizer, 
vai depender do seu trabalho, alguns meses, ou poucos anos, você decide. 
Essa poderá ser sua renda extra, seu plano B, assim como poderá ser seu 
negócio principal, seu plano A, e lhe trazer ganhos extraordinários.  
 
 Acreditamos no poder que cada um de nós tem de fazer as coisas 
acontecerem e não de esperar que aconteçam. Existe uma força muito 
grande dentro de você capaz de fazer grandes coisas, de mudar sua 
história e, talvez você ainda não tenha percebido isso, mas nós iremos te 
ajudar. 
 
 Nossos valores são familiares, existindo uma preocupação 
verdadeira com as pessoas, pois elas são mais importantes que coisas. Jan 
Rosê é feita de uma família para as famílias e Deus é nosso sócio 
majoritário. 
 
 Prepare-se, uma nova etapa em sua vida está para começar. 
 
 Você está pronto? 
 
 

         
Com carinho, 
       
Dalair e Rosilene Zonin 
Diretores Presidentes 
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INTRODUÇÃO 
 
 PARABÉNS por sua decisão em fazer parte da família Jan Rosê! 
 

Neste Manual de Negócios, você encontrará todas as informações 
necessárias para fazer seus pedidos, cadastrar novos consultores, 
desenvolver sua rede multinível, detalhes de todo o plano de negócios Jan 
Rosê e outras informações importantes. 
 
 Ao se cadastrar como Consultor Independente Jan Rosê, você passa 
a ter direito de adquirir todos os produtos com preços e condições 
especiais diretamente da fábrica ou por meio de uma franquia, de acordo 
com as normas descritas neste manual. 
 
 Você também tem direito a sua loja virtual para promover produtos 
e ter a oportunidade de vender os produtos Jan Rosê pela internet. 
 
 A partir do seu ingresso, você poderá convidar pessoas a também 
fazerem parte do negócio e iniciar sua equipe, passando essa mesma 
oportunidade que você teve à outras pessoas e crescer dentro do plano de 
carreira Jan Rosê. 
 
 Neste manual, apresentaremos todas as normas e procedimentos 
do negócio e também detalhes do plano de marketing, mas caso você 
ainda tenha dúvidas ou precise de qualquer auxílio, por favor, entre em 
contato conosco através de um dos canais de atendimento 
disponibilizados no site oficial Jan Rosê (www.janrose.com.br) ou pelos 
telefones (41) 3257-4603 – 0800-642 4700. 
  
 Estamos sempre prontos para recebê-lo e auxiliá-lo em tudo que 
precisar. Pense em nós não apenas como sua empresa, mas como seus 
parceiros. CONTE CONOSCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.janrose.com.br/
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1.1  Nossa História 

 
Novembro de 1981, na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, um 
casal, Dalair, um gerente de banco, Rosilene, uma dona de casa dedicada. 
Certo dia, uma senhora bate na porta dessa dona de casa e lhe oferece 
uma oportunidade de negócios, oportunidade de vender cosméticos e de 
ter um ganho extra. Naquele dia, começava uma nova vida para aquele 
casal, especialmente para aquela dona de casa que apesar de não ter 
conhecimentos no ramo, aceitou o desafio e entrou de coração no 
negócio. Batendo de porta em porta, foi fazendo seu trabalho com 
persistência mesmo com as dificuldades encontradas pelo caminho, 
guiada pelo seu sonho. Assim foi conquistando sua clientela. Certo dia, o 
banco no qual seu marido trabalhava o transferiu para outra cidade e todo 
trabalho teve de ser recomeçado. Assim foi em várias outras cidades.  Em 
1988, mudaram-se para Toledo – PR e aquela antiga dona de casa, agora 
empresária, continuava com seu negócio já com uma certa experiência. 
Tinha que ir para a cidade vizinha, Cascavel, a 50 km para buscar produtos 
na distribuição. Foi quando lhe foi oferecida uma distribuição da marca, ali 
seu sonho se completara. Muitas dificuldades foram enfrentadas pelo 
caminho, mas o empreendedorismo, a determinação e a persistência 
falaram mais alto e o sucesso chegou.                                                 

“Nada resiste a um bom trabalho”, este era seu lema. 
Seu marido, ainda na gerência do banco, percebeu que o negócio crescia 
cada dia mais e decidiu se inteirar sobre o negócio. Vendo que poderia 
ganhar muito mais e sem limitações, Dalair saiu do banco e resolveu 
trabalhar junto com a esposa. Juntos e com muito esforço, se tornaram 
Diretores da empresa e, posteriormente Diretores Nacionais. Nesta etapa 
iniciaram os períodos de longas viagens. Eram 15, 20 e até 30 dias longe 
de casa e de sua família. Com 3 filhos cuidados pela empregada, a saudade 
era tanta que, por muitas noites, choravam de saudades dos filhos. Por 
que tanto sacrifício? Objetivos claros, metas definidas e muita 
determinação em crescer, em ter uma vida melhor, em dar uma vida 
melhor para seus filhos e buscando o sonho de serem donos de sua 
própria linha de cosméticos. Outubro de 1994, o sonho se torna realidade, 
nasce na cidade de Curitiba-PR a Jan Rosê. 

Aquele casal vendera a casa que tinha construído com tanto esforço, o 
carro, juntaram todas as suas economias para começar uma grande linha 
de cosméticos com apenas 2 produtos: Óleo Rennovit e o Desodorante em 
Creme. 
 
Rosi foi à rua com seus 2 produtos e, com a venda da semana, conseguiu 
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lançar mais alguns produtos. Novamente uma fase de muitas viagens e 
muita saudade dos filhos. Mas naquele momento não era apenas aquele 
casal, os filhos, mesmo sendo tão pequenos e sem saber direito o porquê, 
abraçaram aquela causa. 
 
Assim, os anos foram se passando e aquele sonho foi enriquecido pelo 
sonho de muitas outras pessoas e famílias que tiveram suas vidas 
transformadas e, com muito trabalho, carinho, dedicação, fé e 
persistência, Jan Rosê cresceu, ou melhor, continua crescendo. 
Jan Rosê completa 24 anos e o desafio continua, desafio de crescer, de ver 
cada um crescer, de realizar e fazer pessoas realizarem seus sonhos. 
 
 Princípios, valores familiares e crença em Deus fizeram com que 
chegássemos até aqui, e isso é só o começo, juntos iremos muito longe, 
ACREDITE! 
 
  
1.2 Missão, Visão, Valores 

 

 Missão: Oferecer às pessoas uma oportunidade de mudar de vida, 
através de um eficaz sistema de marketing e produtos de elevado 
grau de qualidade. 

 Visão: Tornar-se reconhecida como a melhor oportunidade de 
negócios para crescimento pessoal e profissional das pessoas em 
todo Brasil. 

 Valores: Familiares, de amor ao próximo.  
 
 
1.3 Á Jan Rosê 
 

  A Jan Rosê possui em todos os seus produtos o certificado da 
ANVISA, o que garante sua credibilidade, não só com os 
consumidores, mas com todo o mercado de beleza e franquias em 
todo o Brasil. Afinal são mais de 24 anos de mercado, sede própria, 
mais de 300 produtos em linha, milhares de pessoas em todo o 
Brasil. Além de ser associada a ABEVD (associação brasileira das 
empresas de venda Direta) e ABF (associação brasileira de 
franchising). 
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1.4 -  Fabricação dos Produtos 
 
 A Jan Rosê está em constante atualização no mercado nacional e 
internacional, sempre em busca das melhores matérias-primas e das 
melhores formas de fabricação para levar excelência aos nossos produtos. 
Todo o processo de fabricação é feito com um rigoroso controle de 
qualidade e nossos perfumes são fabricados no método tradicional, o 
mesmo usado pelos perfumes importados. 
 Além disso, em nenhum de nossos produtos são realizados testes 
em animais.  
 Uma empresa consciente, preocupada com o meio ambiente e com 
o próximo. 

 
 

1.5 Oportunidade e Suporte 
 
 Temos uma equipe de profissionais preocupados em levar a você 
consultor e aos consumidores os melhores produtos, com as matérias- 
primas da mais alta tecnologia e com benefícios comprovados, além de 
uma equipe focada em levar, a você consultor, o melhor sistema de 
marketing, com ganhos reais, e suporte de qualidade. 
 
 
1.6 - Mercado da Beleza 
 

 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. 

No Brasil, esse mercado conta com mais de 4,5 milhões de pessoas em sua 
força de vendas, gera cerca de 8 mil empregos diretos e atingiu, em 2013, 
US$ 14,6 bilhões em volume de negócios. O país ocupa a quarta posição 
no ranking da World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), 
atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. 

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 
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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 um chá na casa de uma consumidora 
para ela e suas amigas, onde demonstra e revende os produtos. 

Os revendedores podem lucrar de duas maneiras: 

  Sistema mononível: o revendedor compra o produto e o revende com 
uma margem de lucro média de 30%; 

 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 Venda 
Diretas 
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INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

2.1 Cadastro de Consultor Independente Jan Rosê 

Qualquer pessoa jurídica ou física, maior de dezoito (18) anos e 
considerada capaz nos termos do Código Civil Brasileiro, pode solicitar seu 
cadastro como Consultor Independente Jan Rosê (ou emancipados 
observando a legislação vigente) para adquirir produtos diretamente da 
empresa ou das franquias para consumo e/ou revenda, mediante os 
seguintes procedimentos:  
 
1) Identificar um Consultor Independente ativo na JAN ROSÊ que possa 
orientá-lo a cumprir as etapas seguintes e no desenvolvimento de seus 
negócios;  
 
2) Validar seu cadastro através do link que será enviado;  
 
3) Ler e aceitar os termos que regem sua relação com a empresa, 
detalhados no Contrato de Credenciamento de Distribuição para Revenda 
de Produtos JAN ROSÊ e neste Manual do Negócios;  
 
4) Fazer o pedido inicial de produtos a partir de R$ 199,00 com produtos à 
livre escolha; 
 
A Jan Rosê se reserva ao direito de rejeitar qualquer solicitação de 
cadastro, ou cancelar qualquer Contrato já existente que apresente dados 
incompletos ou inverídicos. 
 
 
2.2 Exatidão de Informações Cadastrais  
 
O Consultor Independente Jan Rosê 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 residencial e/ou celular. 
 
 
2.3 Condição de Consultor Independente Jan Rosê 
 
Consultor Independente é a pessoa física ou jurídica, indicada por outro 
Consultor Independente cadastrado, considerada capaz nos termos do 
Código Civil, que, após a aquisição do pedido inicial, passa a fazer parte do 
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Plano de Marketing da empresa, mediante aceitação dos termos legais 
descritos tanto no Contrato de Credenciamento de Distribuição para 
Revenda de Produtos JAN ROSÊ, quanto neste Manual de Negócios.  
 
O Consultor Independente não é sócio, empregado, parceiro, procurador, 
agente ou mandatário da JAN ROSÊ. 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 à Jan Rosê.  
 
A Jan Rosê não é responsável pelo pagamento total ou parcial de 
benefícios aos Consultores Independentes ou a empregados por eles 
contratados. Cada Consultor Independente é responsável por contratar 
seu próprio seguro de saúde, contra danos, acidentes de trânsito, 
invalidez e outros. 
 
 
2.4 Compra e Venda de produtos Jan Rosê  
 
O Consultor Independente pode comprar diretamente os produtos da Jan 
Rosê ou em uma Franquia para revenda e/ou consumo.  
 
Existem três (03) formas de adquirir produtos da Jan Rosê:  
 
1. Ir até a franquia/Home Office mais próxima de onde você estiver.  
 
2. Pela Internet: para fazer seus pedidos você deverá acessar seu 
Escritório Virtual através do portal mmn.janrose.com.br, digitar seu 
usuário e senha.  
 
3. Pelo Telefone: você deve entrar em contato com a Central de 
Atendimento ao Consultor através do telefone (41) 3257-4603 -  0800 642 
4700 ou pelo telefone da franquia mais próxima. 
 
Os produtos JAN ROSÊ só podem ser comercializados através da venda 
direta (porta a porta) ou pelos e-commerce dos Consultores 
Independentes.  
 
Antes de revender qualquer produto, leia atentamente à seção “Normas 
de Conduta e Ética do Consultor Jan Rosê”.  
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O Consultor Independente é livre para comercializar os produtos Jan Rosê, 
em qualquer quantidade, em função de seus interesses, sendo 
inteiramente responsável pelos resultados. Entretanto, o Consultor Jan 
Rosê não poderá revender os produtos Jan Rosê abaixo do valor de 
aquisição. Ele poderá doar, mas não poderá revender abaixo do valor de 
aquisição. 

 
 
COMEÇANDO O NEGÓCIO 
 
 
3.1 Definições  
 
Para que você possa entender adequadamente o negócio, é necessário 
conhecer algumas definições sobre os termos comuns à operação.  
 
Consultor Independente: é a pessoa física, indicada por outro Consultor 
Independente ou Consultor Cadastrado, considerada capaz nos termos do 
Código Civil Brasileiro que, após a aquisição do pedido Inicial, passa a fazer 
parte do Plano de Marketing da Jan Rosê, mediante aceitação dos termos 
legais descritos tanto no Contrato de Credenciamento de Distribuição para 
Revenda de Produtos JAN ROSÊ, quanto neste Manual de Negócios.  
 
Consultor Precadastrado: é a pessoa física, indicada por outro Consultor 
Independente, considerado capaz nos termos do Código Civil Brasileira, 
que, na intenção de tornar-se um Consultor Independente, preenche o 
seu cadastro e tem o prazo de até 90 (noventa) dias para adquirir o pedido 
Inicial. Caso esse prazo expire sem que a referida aquisição seja efetuada, 
o cadastro deste futuro consultor será definitivamente cancelado, 
podendo este efetuar um novo cadastro na rede que melhor lhe convier.  
 
Consultor Ativo: é o consultor que faz a ativação mensal, através de um 
pedido que atinja o valor mínimo vigente à época da ativação, que 
atualmente é de R$ 200,00.  
O Consultor pode fazer pedidos normalmente mesmo sem estar ativo ou 
ainda acumular pedidos durante o ciclo(mês) para completar a ativação. 
A ativação tem validade até o ultimo dia do mês, porém o Consultor 
poderá, a partir do 4º dia útil, renovar a ativação para o mês seguinte. 
 
Ascendentes: Consultores Independentes que originaram uma 
determinada organização.  
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Descendentes: Consultores Independentes trazidos direta ou 
indiretamente para uma determinada rede.  
 
Atividade: condição do Consultor Independente para ativação do seu 
negócio Jan Rosê.  
 
Bônus: Pagamentos em dinheiro ou crédito para futuras compras, 
destinados aos Consultores Independentes que indicam novos 
Consultores no Plano de Marketing Jan Rosê, em determinado ciclo. 
Lembrando que toda e qualquer bonificação, dentro do plano de 
marketing Jan Rosê, é proveniente do consumo e da venda de produtos. 
Nenhum tipo de bonificação é paga sem que haja venda ou consumo de 
produtos. 
 
Bônus Internet: bônus de 40% sobre o faturamento da loja virtual do 
Consultor.  
 
Bônus Superação: É o bônus pago para Consultores, independentemente 
de qualificação, até o 4º nível de indicações, calculados através de toda 
pontuação da rede (recompras e pedidos iniciais).  
 
Bônus Ponto a Ponto: É o bônus pago, em produtos, conforme a 
campanha vigente, de acordo com os pontos pessoais.  
 
Bônus Graduação: Bônus pago para o Consultor Independente Qualificado 
que se qualifica a partir de ouro, até Black Jan. No final do ciclo, o sistema 
reconhece a qualificação alcançada e paga um valor de bônus conforme 
essa qualificação. Esse bônus é calculado conforme as cotas destinadas a 
cada qualificação. E o valor da cota é calculado com 25% de toda 
pontuação global da empresa e dividida entre os cotistas. 
 
Premiações: O Consultor recebe premiação, conforme estipulado no 
plano de negócios, acumulando seus pontos de rede (nas premiações não 
somam os pontos pessoais). 
 
Ciclo: Corresponde ao período de promoção e faturamento. No caso da 
Jan Rosê, esse período equivale ao mês civil, iniciando no dia 1º com 
término no último dia no mês.  
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Compressão Dinâmica: Ocorre quando um Consultor não tenha realizado 
sua ativação/pedidos. Neste caso, a Jan Rosê aplica o conceito de 
Compressão Dinâmica que prevê o pagamento do bônus para o Consultor 
imediatamente ativo acima deste Consultor.  Essa compressão acontece 
instantaneamente ao momento do pedido do downline, e o bônus 
(superação) é pago imediatamente. Ou seja, para o Consultor receber este 
bônus (superação), precisa estar ativo no momento do pedido de seus 
downlines.  
 
Compressão Definitiva: Ocorre quando um Consultor é excluído do 
negócio, seja por inatividade ou por solicitação de cancelamento do 
cadastro. Aplica-se o conceito de Compressão Definitiva que prevê o 
pagamento do bônus para o Consultor imediatamente ativo acima deste 
Consultor.  
 
Filho direto: Descendente de 1º Nível, diretamente patrocinado por um 
Consultor Independente, também conhecido com downline direto. 
 
Geração: Posição de um Consultor Independente ou Graduado 
descendente em relação a outros, dentro da hierarquia da rede, 
considerando apenas os Consultores ou Graduados ativos no ciclo 
(exemplo: um Bronze de 1ª Geração pode ser um Bronze cadastrado no 3º 
nível).  
 
Graduação: É o “avanço” de nível que o Consultor atinge em determinado 
ciclo, no Plano de Marketing da Jan Rosê. A Graduação, em nível de titulo, 
no Plano de Marketing não é perdida – ou seja – uma vez Diamante 
sempre Diamante – a não ser que avance em um determinado Ciclo para a 
Graduação Duplo Jan, por exemplo. Os critérios para a Graduação variam 
por posição no Plano de Marketing Jan Rosê e a Graduação mensal define 
os bônus e pins.  
 
Login/Usuário: Nome criado para identificar o consultor no sistema. Será 
usado para acessar o escritório virtual e também para patrocinar novos 
consultores.  
 
Linha de Patrocínio ou Linha Pessoal (Linha): Sequência de Consultores 
Independentes patrocinados a partir de cada Consultor Independente de 
primeiro nível.  
 
Loja Virtual do Consultor: A Jan Rosê disponibiliza a todos os Consultores 
uma loja virtual (e-commerce) para melhor divulgação e exploração do seu 
negócio de Vendas Diretas. Todos os pedidos feitos nessa loja são 
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gerenciados pela própria Jan Rosê, cabendo ao Consultor apenas a 
divulgação da loja.  
 

Material de Apoio: Produtos fabricados ou não pela Jan Rosê, que têm 
por objetivo servir de apoio comercial e de divulgação do negócio do 
Consultor Independente. Os produtos da categoria material de apoio tem 
preço pré-determinado (não faz parte dos descontos padrão), porém 
valem pontos para bonificações e graduações. 
 

Nível: Posição de cadastramento de um Consultor Independente em 
relação ao outro dentro da hierarquia da rede. (Exemplos: filho direto = 1º 
nível descendente; avô = 2º nível ascendente.) 
 

Patrocinar: Apresentar um novo Consultor Independente para a Jan Rosê, 
transmitindo conhecimentos, estratégias e motivação. Ao patrocinar outro 
Consultor Independente, o patrocinador constrói sua rede de multinível.  
 

Patrocinador: É a denominação dada para o Consultor que apresenta 
novo(s) Consultor(es) para a Jan Rosê, construindo assim sua rede de 
multinível.  Quem está acima também é chamado de upline. 
 

PIN: É o Broche que cada Consultor Independente recebe da Jan Rosê, de 
acordo com a última Graduação atingida no Plano de Marketing. O Pin até 
a Graduação Diamante é enviado para o endereço que consta no Cadastro  
do Consultor Independente ou para Franquia mais próxima para 
reconhecimento em eventos. Os Pins da Graduação Duplo Jan e acima são 
entregues pessoalmente em reconhecimentos e Eventos ou Encontros da 
Jan Rosê.  
 

Ponto: Unidade referencial do Plano de Marketing Jan Rosê. Cada produto 
distribuído pela empresa corresponde a um determinado número de 
Pontos, conforme estipulado no catálogo de produtos Jan Rosê.  
 

Pontos Pessoais (PP): São os pontos gerados diretamente pelas compras 
de um Consultor Independente.  
 
Pontos de Grupo (PG): São os pontos gerados direta ou indiretamente 
pelas compras de um Consultor Independente e toda a sua organização 
sem limite de nível ou geração.  
 
Qualificação: Posição máxima alcançada por um graduado em 
determinado ciclo em virtude dos critérios preenchidos pelo Consultor 
Independente e sua rede. A Qualificação no ciclo define o bônus que cada 
Consultor tem direito a receber no ciclo/mês.  
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Observação importante: A Jan Rosê 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 meio de comunicados, em seus sites, por e-
mails, escritório virtual e eventos presenciais.  
3.2 Passo a passo para iniciar seu negócio 
 
Veja como é simples participar da oportunidade Jan Rosê. 
 
1 EFETUE SEU CADASTRO 
Efetue seu cadastro através da indicação de um Consultor Jan Rosê, de 
nossa rede de franquias ou através de nosso site www.janrose.com.br.  
 
2 ADQUIRA SEU PEDIDO INICIAL 
Adquira seu pedido Inicial, e passe a usufruir dos benefícios de Consultor 
Independente Jan Rosê, incluindo sua participação no plano de marketing 
Jan Rosê. São várias formas de ganhos, além de reconhecimentos e 
premiações. 
 
PEDIDO INICIAL: 
A Jan Rosê trabalha com um pedido inicial a partir de R$ 199,00, que já 
proporciona ao novo Consultor Independente todos os direitos de 
consumo, venda e participação do plano de marketing Jan Rosê. 
 
ESCRITÓRIO VIRTUAL 
 
Imediatamente após a confirmação de sua adesão(pedido inicial) à Jan 
Rosê, todo Consultor tem acesso automático ao seu Escritório Virtual 
onde é possível gerenciar todo o seu negócio, ter acesso a documentos, 
materiais, vídeos explicativos, etc.  
 
Para consultar o Escritório Virtual, o Consultor Independente precisa de 
seu Login/usuário e Senha e fazer o acesso através do site  
www.janrose.com.br (clicando no ícone do escritório virtual) ou pelo site 
mmn.janrose.com.br. 
 
No Escritório Virtual, você encontra tudo para lhe auxiliar e mostrar a você 
como está indo o seu negócio, campanhas e promoções em vigor, mapa 
da sua rede, novos consultores, acesso ao seu cadastro para 
alterações/atualizações, loja para fazer pedidos, documentos e materiais 
para download, treinamentos, históricos, relatórios, acompanhamento de 
toda a bonificação e muito mais. 
 

http://www.janrose.com.br/
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PLANO DE MARKETING 
 
 
4.1 Plano de Marketing  
 
O Consultor Jan Rosê é um empreendedor que enxerga no negócio a 
chance de realizar seus sonhos, de mudar a sua realidade e transformar a 
sua história. É consciente de que é dono do seu próprio negócio e que o 
sucesso será proporcional ao seu empenho e dedicação. Ao iniciar seu 
negócio na Jan Rosê você passará por três fases:  
 
1. Consultor Precadastrado: aquele que preencheu ou forneceu seus 
dados para preenchimento do cadastro, porém encontra-se dentro do 
período de 90 (noventa) dias para adquirir o pedido inicial. 
 
2. Consultor Independente: aquele que adquiriu o pedido inicial e se 
ativou na Jan Rosê em um determinado ciclo.  
 
3. Consultor Independente Ativo: aquele que se ativou com o pedido 
inicial em um determinado ciclo e continua a fazer um ou mais pedidos 
cuja soma garante sua ativação para o mês corrente. Podendo ser 
renovado para o mês seguinte, para isso basta fazer uma nova compra de 
ativação. 
 
O Consultor Independente Jan Rosê pode ativar seu próprio canal de 
distribuição para ter direito a:  
 
1. Patrocinar outros Consultores Independentes.  
 
2. Receber bônus sobre a pontuação gerada em suas organizações 
descendentes, quando qualificado de acordo com os termos descritos 
neste Manual de Negócios. 
 
3. Para ter direito a receber bônus, o Consultor Independente deverá 
incluir seus dados bancários no Escritório Virtual e estes deverão estar, 
obrigatoriamente, em nome do próprio Consultor Independente. Não 
serão aceitos dados de terceiros.  
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4. Iniciar seu próprio canal de distribuição (revenda de produtos). 
 
 
4.2 Pagamento de Bônus  
 
Todo Consultor tem do dia 01 ao dia 05 de todo mês para solicitar seu 
saque, diretamente em seu escritório virtual, no menu Financeiro/Solicitar 
Saque. E a Jan Rosê faz o pagamento de todos os saques do dia 06 ao dia 
10 de todo mês. O valor mínimo para recebimento de bônus em conta 
bancária é de R$ 100,00. Caso esse valor não seja atingido dentro do mês, 
o Consultor ficará com o valor acumulado para o mês seguinte. O 
Consultor tem a liberdade de solicitar ou não seu saque, caso não solicite, 
os bônus ficarão acumulados para o mês seguinte. O Consultor, caso 
queira, pode solicitar apenas uma parte de seus bônus, e deixar o restante 
acumulando. 
O Consultor Independente também poderá utilizar, a qualquer momento, 
e independentemente do valor, suas bonificações para fazer pedidos de 
produtos. 
O Consultor independente poderá utilizar seus bônus para pagar pedidos 
de terceiros (outros Consultores Independentes). 
Importante: quando o bônus é creditado na conta do Consultor, 
automaticamente será deduzido o custo do DOC/TED no valor de  
R$ 10,00. 
 
 
4.3 Primeiro Pedido  
 
A efetivação da compra do pedido inicial garante a 1ª (primeira) ativação 
do novo Consultor Independente Jan Rosê para o mês vigente.  
Para manter-se ativo, o Consultor precisa efetuar um ou mais pedidos, 
dentro do mês, que totalizem o valor mínimo de R$ 200,00. E essa 
ativação poderá ser renovada, para o mês seguinte, em até 27 dias antes 
do ultimo dia do mês. 
Caso a data do pré-cadastro esteja em um ciclo e o pedido Inicial esteja 
em outro, a base de cálculo do Bônus é a data do Primeiro pedido 
(aquisição do pedido Inicial). 
No pedido inicial não é permitida a aquisição de materiais/acessórios. 
 
Exemplo: 
Data de Cadastro: 10/08/2018  
Data do Primeiro Pedido: 03/09/2018  
No exemplo acima, a base de cálculo de bônus começa em 03/09/2018, e 
a ativação vale do dia até o dia 30/09/2018. 
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O CONSULTOR INDEPENDENTE poderá fazer pedidos livremente sem 
obrigatoriedade de mínimo de compras, mesmo estando inativo, ou seja, 
mesmo estando inativo o Consultor pode fazer pedido de produtos em 
qualquer quantidade e sem nenhum ônus.  
A ativação mensal de R$ 200,00 é obrigatória apenas para que o Consultor 
tenha direito de receber bônus de rede (equipe). 
Lembrando que para receber bônus o Consultor precisa estar ativo no 
momento dos pedidos de seus downlines. Caso o Consultor se ative 
apenas no final do mês, perderá os bônus que, eventualmente, teria dos 
pedidos já realizados pela sua equipe. 
 
 
 
 
4.4 Pedido Inicial  
 
Ao adquirir o pedido inicial o Consultor Independente tem direito a todos 
os benefícios do plano de marketing Jan Rosê, consumo e revenda de 
produtos, conforme estipulado neste manual. 
 

4.4.1 Pedido Inicial – R$ 199,00 
 

 R$ 330,00 em produtos a preço de catálogo à livre escolha (exceto 
acessórios e materiais) 

 100 Pontos 

 Loja Virtual 

 Todos os benefícios do plano de Marketing Jan Rosê 
 
O Consultor sempre tem o desconto de 40% (lucro mínimo de 67%)  sobre 
o valor do catálogo, mesmo que os produtos estejam na promoção, ou 
seja, quando um produto está na promoção, o Consultor terá o mesmo 
desconto de 40% em cima do valor da promoção. Isso quer dizer, que 
quando ele compra o produto na promoção e revende pelo preço normal, 
sua margem de lucro poderá ser superior a 100%, veja as promoções 
vigentes para comprovar. 
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4.5 Pontuação: definições básicas  
 
 

4.5.1 Acúmulo de Pontos  
 
Para efeito de fechamento e definição das qualificações, ao final de 

cada ciclo (mês), são consolidados os Pontos Pessoais de todos os 
Consultores Independentes, buscando identificar:  

 
• Os Pontos Pessoais: Pontos acumulados diretamente pelo 

Consultor Independente através de seus próprios pedidos, faturados em 
seu Login;  

 
• Os Pontos de Grupo: acumulados pelo Consultor Independente e 

sua equipe.  
 
Com base nessas informações, a Jan Rosê define as Graduações 

(PIN), Qualificações (BÔNUS) e calcula as bonificações que cada Consultor 
Independente deverá receber.  

 

 Para efeito de PREMIAÇÕES, os pontos de rede são 
acumulados, sem limite de data (não são computados, para 
efeito de premiações, os pontos pessoais). Consulte as 
premiações abaixo (acumulou, ganhou). 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

4.5.2 Regras de Pontos Pessoais  
 
 
• Os Pontos Pessoais correspondentes a cada compra são 

registrados somente após a confirmação do pagamento. Sendo pedidos de 
ativação e de recompra. 

 
 
• Os Pontos Pessoais são acumulados durante o ciclo corrente. 
 
 
• Os Pontos Pessoais referentes às compras realizadas em 

determinado ciclo valem para a data da baixa do pedido no sistema. 
 
 

4.6 Ativação  
 
Para ter os benefícios do Plano de Marketing Jan Rosê (bonificação de 
rede), todo Consultor deve estar ativo.  
 
Considera-se Consultor Ativo todo Consultor que movimentar no ciclo 
vigente, no mínimo, R$ 200,00.  Para a ativação dos R$ 200,00, é possível 
adquirir qualquer item que esteja disponível, além de poder acumular os 
pedidos para completar a ativação, inclusive para renovação para o m~es 
seguinte. 
 
Considera-se Consultor Inativo no Plano de Marketing:  
1) Consultores sem volume pessoal (neste caso ocorrerá a compressão 
dinâmica); 
2) “Não existe a obrigatoriedade de compra de produtos para revenda 
dentro do ciclo. Porém para que um Consultor Independente possa 
participar de todos benefícios do plano de Marketing na sua totalidade 
(bonificações) e de acordo com a sua qualificação mensal, este deverá 
estar ativo com, no mínimo, R$ 200,00 de produtos para consumo e 
revenda.”  
 
Quando um Consultor Independente Jan Rosê opta por não manter a sua 
atividade mensal, a pontuação de sua equipe é perdida.  
 
Somente os Consultores Independentes Ativos podem receber bônus 
dentro do Plano de Marketing Jan Rosê.  
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O direito de comprar diretamente da Jan Rosê não cessa em caso de 
Inatividade eventual. Somente nos casos de rescisão contratual ou 
inatividade superior a 12 (doze) meses.  
 
4.7 Graduações e Reconhecimentos  
 
Para atingir determinada Graduação (primeira e única vez) o Consultor 
deverá se Qualificar, ou seja, cumprir as regras de uma determinada 
Graduação no ciclo. Após atingir essa Graduação, ele tem direito a um 
Reconhecimento. Este pode ser feito na forma de bônus e Pins.  
 
A cada Qualificação atingida a cada ciclo, o Consultor tem direito a um 
determinado cálculo de bônus. Ou seja, se um determinado bônus diz que 
para receber tal valor precisa estar Qualificado naquele ciclo a Diamante 
por exemplo, se esse Consultor for Graduado como Diamante mas for 
Qualificado naquele ciclo como Ouro, a Qualificação não se aplicará, 
porém o cálculo de bônus para este exemplo levará em consideração a 
qualificação do ciclo vigente, ou seja, Ouro.  
 
As Graduações (Reconhecimentos) no Plano de Marketing Jan Rosê são:  
Bronze, Prata,  Ouro, Esmeralda, Diamante, Duplo Jan, Triplo Jan, Red 
Jan, Black Jan.  
 

O Consultor Independente Jan Rosê manterá a Graduação alcançada, 
independentemente do desempenho posterior, porém receberá o bônus 
equivalente à sua Qualificação a cada ciclo fechado.  
 

Ex: Você é um graduado Diamante, mas você Qualificou como Ouro nesse 
ciclo, então você é um Graduado Diamante que vai receber bônus pela 
Qualificação de Ouro. 
 
4.8 Qualificações do Plano de Carreira 
 

Qualificação AT PG L PML Reconhecimento 

BRONZE 200 1.000 2 600 PIN BRONZE 

PRATA 200 2.000 2 1.200 PIN PRATA 

OURO 200 5.000 3 2.000 PIN OURO 

ESMERALDA 200 20.000 3 8.000 PIN ESMERALDA 

DIAMANTE 200 40.000 3 16.000 PIN DIAMANTE 

DUPLO JAN 200 100.000 3 40.000 PIN DUPLO JAN 

TRIPLO JAN 200 200.000 3 80.000 PIN TRIPLO JAN 

RED JAN 200 500.000 3 200.000 PIN RED JAN 
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BLACK JAN 200 1.000.000 3 400.000 PIN BLACK JAN 

 AT – ativação mensal em R$ 

 L – Linhas  

 PML – Pontos máximo por linha 

Qualificações Descrições:  
 
Bronze: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo , tem no 
mínimo 1.000 (mil) Pontos de Grupo (PG), com Pontuação máxima por 
linha (PML) de 600 (seiscentos) pontos e dois (2) Consultores 
Independentes ativos em linhas diferentes. Reconhecimento: é 
reconhecido com um PIN de Consultor Independente Bronze.  
 
Prata: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo, tem no 
mínimo 2.000 (cinco mil) Pontos de Grupo (PG), com Pontuação máxima 
por linha (PML) de 1.200 (mil e duzentos) pontos dois (2) Consultores 
Independentes ativos em linhas diferentes.  
Reconhecimento: é reconhecido com um PIN de Consultor Independente 
Prata.  
 
Ouro: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo, tem no 
mínimo 5.000 (cinco mil) Pontos de Grupo (PG), com Pontuação Máxima 
Por Linha (PML) de 2.000 (dois mil) pontos, dois (3) Consultores 
Independentes ativos em linhas diferentes. 
Reconhecimento: é reconhecido com um PIN de Consultor Independente 
Ouro.  
 
Esmeralda: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo, tem 
no mínimo 20.000 (trinta mil) Pontos de Grupo (PG), com Pontuação 
Máxima Por Linha (PML) de 8.000 (oito mil) pontos, três (3) Consultores 
Independentes ativos em linhas diferentes. 
Reconhecimento: é reconhecido com um PIN de Consultor Independente 
Esmeralda.  
 
 
Diamante: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo, tem 
três (3) Consultores Independentes ativos em linhas diferentes, tem no 
mínimo 40.000 (quarenta mil) Pontos de Grupo (PG) com Pontuação 
Máxima Por Linha (PML) de 16.000 (dezesseis mil) pontos.  
Reconhecimento: é reconhecido com um PIN de Consultor Independente 
Diamante.  
 
Duplo Jan: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo, tem 
três (3) Consultores Independentes ativos em linhas diferentes, tem no 
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mínimo 100.000 (cem mil) Pontos de Grupo (PG), com Pontuação Máxima 
Por Linha (PML) de 40.000 (quarenta mil) pontos. Reconhecimento: é 
reconhecido com um PIN de Consultor Independente Duplo Jan.  
 
Triplo Jan: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo, tem 
três (3) Consultores Independentes ativos em linhas diferentes, tem no 
mínimo 200.000 (duzentos mil) Pontos de Grupo (PG) com Pontuação 
Máxima por Linha (PML) de 80.000 (oitenta mil) pontos. 
Reconhecimento: é reconhecido com um PIN de Consultor Independente 
Triplo Jan.  
 
Red Jan: Consultor Independente que durante o ciclo está ativo, tem três 
(3) Consultores Independentes ativos em linhas diferentes, tem no 
mínimo 500.000 (quinhentos mil) Pontos de Grupo (PG) com Pontuação 
Máxima Por Linha (PML) de 200.000 (duzentos mil) pontos. 
 
Black Jan: Consultor Independente que, durante o ciclo, está ativo, tem 
três (3) Consultores Independentes ativos em linhas diferentes, tem no 
mínimo 1.000.000 (um milhão) Pontos de Grupo (PG), com Pontuação 
Máxima Por Linha (PML) de 400.000 (quatrocentos mil) pontos.  
Reconhecimento: é reconhecido com um PIN de Consultor Independente 
Black Jan  
 
 
4.9 Regra de Bônus Viagem  
 
O Consultor Independente poderá ganhar prêmios e viagens quando 
acumular a pontuação estipulada no plano de negócios. ACUMULOU, 
GANHOU. O prêmio (viagem) é para o consultor com o cônjuge ou familiar 
de 1º (primeiro) grau e deverá estar ativo em todos os ciclos entre o 
período da meta atingida e da viagem.  
ATENÇÃO: Caso o Consultor vire o mês INATIVO, perderá todos os pontos 
acumulados. E, no período em que estiver inativo, a pontuação não 
acumulará. 
 
4.10 Regra de Bônus Carro 
 
O Consultor que acumular a pontuação, conforme especificações 
constantes neste manual,  ganhará o automóvel quitado em seu nome. 
ATENÇÃO: Caso o Consultor vire o mês INATIVO, perderá todos os pontos 
acumulados. E, no período em que estiver inativo, a pontuação não 
acumulará. 
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PREMIAÇÕES (acumulou, ganhou): 
As premiações (viagens) são entregues em datas a definir pela Jan Rosê. 
Os prêmios e carros são entregues em eventos anunciados pela Jan Rosê. 
Os pontos válidos para o acumulo de premiações são todos os pontos da 
rede (pedidos iniciais, ativações, recompras), exceto pontos pessoais. Os 
pontos são acumulados por tempo indeterminado. 
Todas as premiações devem respeitar o PML (ponto máximo por linha) de 
40% do valor dos pontos da respectiva premiação. 
ATENÇÃO: Caso o Consultor vire o mês INATIVO, perderá todos os pontos 
acumulados. E, no período em que estiver inativo, a pontuação não 
acumulará. 
 
4.11 Campanhas/Catálogos 
 
Todas as campanhas vigentes estão disponíveis no escritório virtual do 
Consultor Independente, acessando o menu downloads. 
 
O catálogo Jan Rosê, de cosméticos, é quadrimestral (validade de 4 
meses), sempre tem novidades e promoções para que o Consultor leve a 
seus clientes e facilite suas vendas. As promoções são feitas em um 
material virtual, mensalmente, e direcionadas exclusivamente para o 
Consultor. Lembrando que o Consultor tem o mesmo desconto de 40% 
também sobre o valor de promoção, ou seja, os lucros na venda são ainda 
maiores, e por este motivo podem superar os 100% de lucro. 
 
 
 
4.12 Formas de Ganho 
 
 
São 6 formas de ganhos no plano de marketing Jan Rosê: 
 
 

1 – Consumo Inteligente 
 
2 – Lucro na Revenda 
 
3 – Ponto a Ponto 
 
4 – Bônus Superação 
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5 – Bônus Graduação 
 
6 – Premiações 
 
 
 
 
 
 
1 – CONSUMO INTELIGENTE 
 
O Consumo inteligente é o grande negócio do Marketing de rede, pois 
você pode consumir produtos, livremente, sem mínimos de compra, por 
um preço muito abaixo do normal. 
Você adquire produtos, diretamente da fábrica, para sua saúde, beleza, 
perfumaria, maquiagem, semijoias etc, por um preço no mínimo 40% 
menor que o normal. 
E você pode convidar seus amigos para fazerem o mesmo, e quando seus 
amigos compram produtos para consumo, a Jan Rosê te paga 
bonificações. 
Simples, fácil e vantajoso. 
 
 
2 – LUCRO NA REVENDA 
 
A revenda dos produtos Jan Rosê, para os consumidores, através da rede 
de Consultores é o pilar principal de todo o sistema, também chamamos 
de BASE DO SISTEMA, pois todos os bônus gerados são calculados em 
cima da venda e consumo dos produtos.  
 
Você lucra adquirindo os produtos com preço especial para consumir e 
também para revender pelo preço sugerido do catálogo de produtos Jan 
Rosê. 
 
Esse bônus lhe dá 2 formas de ganho: 
 

 Lucro na Revenda: O Consultor adquire os produtos (de uma 
Franquia ou da Fábrica) com um desconto de 40% dos preços de 
catálogo, mesmo que o produto esteja em promoção,  isso é um 
diferencial na Jan Rosê, e isso representa um lucro mínimo de 67%, 
porém os lucros do Consultor podem ultrapassar 100%, pois muitos 
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produtos estão em promoção no catálogo. Ou seja, quando o 
Consultor adquire um produto em promoção e revende pelo preço 
normal, as margens de ganho aumentam e, muitas vezes, chegam a 
ultrapassar 100%; 

 

 Bônus de Internet: O Consultor Independente, que inicia o negócio 
com os kits Vip e Premium, GANHA UMA LOJA VIRTUAL, e toda a 
venda realizada nessa loja irá gerar um bônus de 40% ao Consultor. 
Lembrando que este tem o trabalho de apenas divulgar o link de 
sua loja, pois a venda e a entrega do produto é feita pela Jan Rosê. 
 

3 – PONTO A PONTO  
 
Esse bônus é pago sobre os pontos pessoais do Consultor Independente. 
Ele é pago, exclusivamente, sobre consumo e vendas pessoais.  
Para ganhar esse bônus, o Consultor terá que atingir as pontuações 
mínimas estipuladas em cada campanha. 
Esse bônus não é pago em dinheiro, mas, sim, em produtos e outros 
acessórios que já são pré estipulados pela Jan Rosê. 
Os pontos do kit inicial não valem pontos para este bônus. Para cálculo 
deste bônus são válidos todos os pedidos de ativação e recompras.  
O material da campanha vigente está sempre localizado no menu 
downloads, no escritório virtual do Consultor Independente. 

 
 
 

4 – BÔNUS SUPERAÇÃO 
 
É o bônus calculado sobre todos os pontos de equipe, seja de recompras 
ou pedidos iniciais e pago em até 4 níveis  
 
1º NÍVEL – 10% 
2º NÍVEL – 10% 
3º NÍVEL – 5% 
4º NÍVEL – 5% 
 
Este bônus é pago instantaneamente, com compressão dinâmica, e para 

recebê-lo o Consultor precisa estar Ativo no momento em que o 
pedido de sua equipe é gerado. Caso o Consultor esteja inativo, o 

sistema aplica a compressão dinâmica e paga o Consultor imediatamente 
acima. 
 
SIMULAÇÃO: 
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No exemplo a seguir, o Consultor coloca 4 pessoas e cada uma dessas 
pessoas coloca mais 4 (matriz 4x4), até o 4º nível, e todos revendem 
apenas 3 perfumes de 100mL por mês, que totaliza 120 pontos por 
Consultor. 

 
 Percentual Pessoas Pontos Ganho 

1º nível 10% 4 480 R$ 48,00 
2º nível 10% 16 1.920 R$ 192,00 

3º nível 10% 64 7.680 R$ 384,00 

4º nível 10% 254 30.720 R$ 1.536,00 

R$ 2.160,00 

 
 
 

5 - BÔNUS GRADUAÇÃO 
 
Este bônus é pago sobre 25% do faturamento global da empresa e 
dividido entre os qualificados do mês, conforme as cotas. 
Exemplo: caso o Consultor atinja a qualificação de Ouro todos os meses, 
ganhará 1 cota, referente a apenas este bônus todos os meses. O mesmo 
vale para as outras qualificações.  
ATENÇÃO: O valor da cota é variável, atualmente estimada em R$ 800,00 
(janeiro/2019). 
 
GRADUAÇÕES / COTAS: 
Ouro - 1 
Esmeralda – 3 
Diamante – 8 
Duplo Jan – 15 
Triplo Jan – 25 
Red Jan – 50 
Black Jan – 80 
 
 

 
6 – PREMIAÇÕES 
 
PREMIAÇÕES (acumulou, ganhou): 
As premiações (viagens) são entregues em datas a definir pela Jan Rosê. 
Os prêmios e carros são entregues em eventos anunciados pela Jan Rosê. 
Os pontos válidos para o acumulo de premiações são todos os pontos da 
rede (pedidos iniciais, ativações, recompra), exceto pontos pessoais. Os 
pontos são acumulados por tempo indeterminado. 
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Todas as premiações devem respeitar o PML (ponto máximo por linha) de 
40% do valor dos pontos da respectiva premiação. 

 20.000 pontos (pml 8.000 pontos) – kit Rennovit saúde e bem estar, 
completo. 

 90.000 pontos (pml 36.000 pontos) – Viagem para Buenos Aires, 
com acompanhante, incluindo passagem aérea saindo de São Paulo, 
duração 4 dias e 3 noites de hospedagem com café da manhã em 
hotel 3 a 4 estrelas. 

 200.000 pontos (pml 80.000 pontos) – Cruzeiro marítimo pela costa 
Brasileira, com acompanhante, com saída do porto de santos, 
duração de 4 dias com alimentação inclusa. 

 400.000 pontos (pml 160.000 pontos) – Chile com acompanhante, 
incluindo passagem aérea saindo de São Paulo, duração de 5 dias e 
4 noites de hospedagem com café da manhã em hotel 3 a 4 estrelas 
mais R$ 1.500,00 para gastar livremente na viagem. 

 800.000 pontos (pml 320.000 pontos) – Cancun com 
acompanhante, incluindo passagem aérea saindo de São Paulo, 
duração de 5 a 7 dias com hospedagem em Resort com All incluse 
(alimentação e bebidas inclusas). 

 2.000.000 pontos (pml 800.000 pontos) – Carro HB20 quitado em 
nome do Consultor, o valor do carro corresponde ao modelo de 
entrada. 

 4.500.000 pontos (pml 1.800.000 pontos) – O Consultor escolhe 
entre um Jeep Renegade e um Toyota Corolla, o valor do carro 
corresponde ao modelo de entrada. 

 
PERFUME EXCLUSIVO BLACK JAN  
Quando o Consultor atinge o cargo de Black Jan, ganha um perfume 
exclusivo com sua assinatura, que será lançado na linha de produtos Jan 
Rosê, e poderá sugerir o nome (desde que seja aprovado pela área 
corporativa da Jan Rosê). O Consultor ganhará uma participação da venda 
deste perfume (royaltes), no valor equivalente a R$ 1,00 por perfume 
vendido, em todos os meses que atingir o cargo de Black Jan.  
O Consultor Black Jan irá participar também das ações publicitárias do 
perfume. 
 
 

5. Normas e Regras Gerais 

 
5.1 Manutenção de Canais de Distribuição 
 
Uma vez que tenha ativado seu próprio canal de distribuição, o Consultor 
poderá patrocinar outros Consultores em qualquer localidade do Brasil, 
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desde que respeite as regras, a legislação local e oriente os novos 
candidatos sobre seus direitos e obrigações.  
 
Como primeiro líder ascendente, o Consultor Patrocinador é responsável 
pelo treinamento adequado dos Consultores Independentes, diretamente 
patrocinados no que se refere à especificação e utilização dos produtos, 
Plano de Marketing e às regras de negócios aplicáveis aos Consultores Jan 
Rosê.  
 
Tanto o Consultor Patrocinador quanto os demais ascendentes de um 
Consultor podem colaborar com o seu desenvolvimento profissional, 
promovendo treinamentos e encontros periódicos, desde que expliquem 
o teor e a natureza opcional destes.  
 
Sempre que esses treinamentos ou encontros envolvam custos que 
precisem ser rateados entre os participantes, mediante a cobrança de 
ingressos ou qualquer outra forma de investimento opcional, o Consultor 
Patrocinador e os demais ascendentes responsáveis pela promoção destes 
serão obrigados a informar previamente tais custos, deixando o Consultor 
livre para decidir se quer ou não participar.  
 
Nenhum Consultor Independente poderá criar programas de 
treinamentos sem a autorização prévia da Jan Rosê 
 
Quando o Consultor não puder participar de treinamentos "pagos", o 
Consultor Patrocinador deverá fornecer treinamento básico para o 
desenvolvimento do negócio.  
 
O Consultor Patrocinador e seus ascendentes devem incentivar os 
Consultores que fazem parte de suas organizações a participarem de 
reuniões e treinamentos promovidos pela Jan Rosê e apoiar todos os 
eventos patrocinados pela empresa. 
 
 
5.2 Proteção da Linha de Patrocínio  
 
Qualquer mudança de Consultor Patrocinador pode significar alterações 
de efetivações e benefícios em toda a linha de patrocínio ascendente, 
prejudicando a integridade do negócio. Portanto, salvo em exceções 
previstas neste Manual do Negócio, a relação entre o Consultor e seu 
Patrocinador deverá ser protegida.  
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Nenhum Consultor poderá criticar ou interferir no relacionamento de 
outro Consultor com seu Consultor Patrocinador ou linha de patrocínio 
ascendente.  
 
A tentativa de influenciar ou persuadir outro Consultor a mudar de 
Consultor Patrocinador ou aliciar para participar de outro marketing, seja 
através de benefícios, incentivos, solicitação ou qualquer outro 
argumento, será tratado como falta grave pela Jan Rosê. 
 
Os casos comprovados de aliciamento estarão sujeitos às seguintes 
punições:  
• Notificação elaborada pela área de Controle da empresa;  
• Multa de 30% no valor do bônus;  
• Bloqueio do cadastro por 3 ciclos;  
• Suspensão do Cadastro; e  
• Cancelamento do Contrato.  
 
As penas aqui referidas serão aplicadas tanto para quem aliciou quanto 
para quem se deixou aliciar.  
Nota: Aliciamento é o ato de convidar, recrutar, persuadir, incentivar ou 
patrocinar um consultor de outro consultor. 
 
As denúncias de aliciamento deverão ser feitas pelo e-mail: 
janrose@janrose.com.br, com detalhes dos fatos e comprovações, e só 
serão tratadas como tal a partir do momento do envio do e-mail com a 
denúncia. 
 
Zelamos pela ética e bom relacionamento entre consultores. Não é 
necessário nenhum tipo de aliciamento, na Jan Rosê há espaço para todos 
e todos podem crescer juntos. 
 
5.3 Patrocínio de Cônjuge  
 
O patrocínio de cônjuge é permitido desde que seja feito na mesma linha, 
ou seja, é permitido ao cônjuge esposo patrocinar a cônjuge esposa, ou 
vice-versa.  
 
Havendo cadastro em linhas diferentes, o cadastro mais recente poderá 
ser cancelado ou transferido para a linha mais antiga, conforme item 
anterior, sem prejuízo das penas anteriormente descritas.  
 

mailto:janrose@janrose.com.br
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Na hipótese do cadastro de cônjuges no negócio, os prêmios serão pagos 
somente para um dos Consultores no Plano de Marketing Jan Rosê, não 
havendo a possibilidade de acumulação de prêmios. 
 
 
5.4 Mudança de Patrocinador  
 
A mudança de patrocinador não é permitida sob nenhuma hipótese. A não 
ser que o prazo de 12 meses de inatividade se complete. Nesse caso o 
Consultor Independente poderá realizar um novo cadastro com o 
patrocinador que preferir. 
 
 
 
 
 
5.5 Regra de Transferência / Cessão de Contrato de Distribuidor  
 
O Contrato Particular de Credenciamento de Distribuição para revenda de 
produtos Jan Rosê poderá ser cedido ou transferido para terceiro 
interessado que não seja um Consultor Independente Jan Rosê, cujo 
cedente deverá ter a qualificação mínima de Duplo Jan, e quando ocorrer 
o falecimento do Consultor Independente (vide Capítulo de “Falecimento 
de Consultor Independente” deste Manual de Negócios).  
 
Toda e qualquer transferência de titularidade, deverá obrigatoriamente 
ser solicitada pelo Consultor Independente através do e-mail 
janrose@janrose.com.br.  
 
Para que a Jan Rosê possa analisar a solicitação de transferência/cessão 
de titularidade para terceiro interessado que não seja um Consultor 
Independente Jan Rosê, é necessária a apresentação dos seguintes 
documentos:  
 
1. Pedido formal por escrito, solicitando a transferência/cessão do 
Contrato de Distribuidor Independente com as assinaturas dos 
interessados reconhecidas em cartório; e  
2. Cópia legível da cédula de identidade – RG, CPF e do comprovante de 
endereço se pessoa física.  
*As cópias solicitadas neste item devem ser de ambas as partes (Cedente/ 
Cessionário). 
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Toda e qualquer solicitação de transferência/cessão de titularidade para 
terceiro interessado, que não seja um Consultor Independente, deverá 
obrigatoriamente ser aprovada pela Jan Rosê.  
 
A Jan Rosê tem o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data do 
recebimento da solicitação de transferência, para responder ao Consultor 
Independente sobre a aprovação ou reprovação do referido pedido. 
 
 Sendo aprovada a solicitação de transferência/cessão de titularidade de 
contrato pela Jan Rosê, deverá ser efetuado o pagamento de taxa de 
transferência no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no 
prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da comunicação oficial da 
aprovação do pedido de cessão/transferência de titularidade do contrato 
ao cedente e terceiro interessado. 
 
 
5.6 Manipulação do Plano de Marketing e Práticas Incorretas de 
Cadastro  
 
Em todas as atividades relacionadas ao negócio Jan Rosê, os Consultores 
Independentes devem estar em conformidade com as Normas de 
Conduta, Políticas Comerciais, de Distribuição e com o Plano de 
Marketing. De acordo com as Normas, o correto e regular cadastramento 
de novos Consultores Independentes é essencial para o funcionamento 
adequado do Plano de Marketing. 
 
É proibido o cadastramento fraudulento ou ilegal de Consultores 
Independentes, como nos exemplos a seguir:  
 
• preenchimento da Proposta de Credenciamento de Distribuição para 
Revenda de Produtos Jan Rosê e seus fornecedores homologados com 
informações falsas ou enganosas;  
• realizar um cadastro com oferecimento de benefícios que violem as 
normas ou o Plano de Marketing, tais como a promessa de cadastramento 
de pessoas sob o contrato do novo Consultor; e  
• incentivar/incitar pessoas a participarem do negócio Jan Rosê com a 
promessa de assumir o pagamento dos produtos comprados no primeiro 
pedido (ativação/kit inicial) do novo consultor independente.  
 
Outros exemplos de manipulação do Plano de Marketing são:  
 
• adquirir produtos em nome de outro Consultor Independente de forma 
diferente da que está expressamente autorizada nas Normas; 
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• adquirir produtos com o principal objetivo de se beneficiar do Plano de 
Marketing, desrespeitando o conceito correto de aquisição dos produtos 
com a finalidade de revenda aos consumidores dentro de um período 
razoável de tempo;  
• incentivar/incitar ou ensinar outras pessoas a violarem as Normas ou 
manipularem o Plano de Marketing para se beneficiarem direta ou 
indiretamente.  
 
Práticas incorretas de cadastro e outras tentativas de manipulação do 
Plano de Marketing são consideradas violações graves e resultarão em 
sanções severas, incluindo, mas não se limitando, as penalidades tais 
como:  
 
1) a perda de bonificações, premiações, promoções e qualificações de 
qualquer Consultor Independente envolvido em tais atividades, seja direta 
ou indiretamente;  
2) multa de 30% (trinta por cento) sobre o bônus, pelo período de 03 
(três) meses. 
 
 
 
 
5.7 Promoções  
 
Os Consultores Independentes poderão participar das promoções oficiais, 
divulgadas pela empresa.  
 
Fica expressamente vedada a criação e divulgação de qualquer tipo de 
promoção, em especial com a finalidade de avanço de qualificação, cuja 
premiação esteja baseada em: dinheiro, carro, etc.  
 
Serão permitidas, apenas a título de experiência, promoções cuja 
premiação seja a participação em Eventos, Encontros ou Viagens, exceto 
para os destinos citados neste Manual, integrantes da Premiação do Plano 
de Marketing Jan Rosê.  
 
Serão permitidos os sorteios e brindes em geral, desde que o regulamento 
destas campanhas seja analisado e aprovado pela Jan Rosê. Tais 
campanhas, quando aprovadas, não poderão limitar-se a um determinado 
grupo de consultores dentro da equipe e, sim, permitir a participação de 
todos os integrantes desta, independente do desempenho (devendo o 
consultor participante estar, no mínimo, ativo e cumprindo as regras da 
campanha).  
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Os casos comprovados de infração ao presente item estarão sujeitos ao 
bloqueio do cadastro pelo período de 03 (três) meses.  
 
As promoções em andamento deverão ser concluídas e honradas 
conforme à sua divulgação. 
 
 
5.8 Participação em outro Marketing Multinível  
 
Caso seja comprovada participação de um Diamante ou Qualificação 
Acima em qualquer outro negócio de MMN, a Jan Rosê se reserva o 
direito de bloquear ou suspender o contrato por prazo indeterminado, ou 
mesmo cancelar o contrato do Diamante ou Qualificação Acima e, 
cumulativamente, aplicar multa de 30% sobre a bonificação deste. Para 
isso, não é necessário oferecer denúncia, bastando apenas a comprovação 
por parte da Jan Rosê.  
 
 
 
 
 
5.9 Falecimento de Consultor Independente  
 
Em caso de falecimento do Consultor, o Contrato de Distribuição poderá 
ser transferido para seu herdeiro natural, de acordo com a vocação 
hereditária a capacidade para suceder conforme as regras de sucessão 
vigentes no País.  
 
Para formalização da sucessão de um Contrato deverão ser apresentados 
os seguintes documentos:  
• Cópia do RG e CPF do Consultor Independente falecido e do sucessor 
que assumirá;  
• Cópia da Certidão de óbito do Consultor Independente;  
• Havendo mais de um sucessor, deverá ser apresentada uma Renúncia 
formal por parte dos demais herdeiros em favor do sucessor que assumirá 
o cadastro. Todos os herdeiros deverão assinar esse documento e as 
assinaturas deverão ser reconhecidas em cartório. Juntamente com a 
Renúncia, deverão ser apresentadas cópias do RG e CPF de todos os 
herdeiros renunciantes*.  
 
*A documentação anteriormente solicitada deverá a ser enviada à Jan 
Rosê pelo e-mail janrose@janrose.com.br.  
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Ao assumir o Contrato, o Sucessor se compromete a cumprir tanto as 
cláusulas do Contrato de Credenciamento de Distribuição para Revenda 
de Produtos Jan Rosê, quanto as normas deste Manual de Negócios.  
 
Qualquer forma de sucessão deverá ser aprovada pela Jan Rosê antes de 
ser efetivada.  
 
No caso de não haver herdeiro ou interesse deste na continuidade da 
Distribuição, o Contrato poderá ser transferido para um terceiro com a 
devida autorização da Jan Rosê. 
 
 
5.10 Rescisão da Proposta de Credenciamento  
 
O Consultor Independente poderá, a qualquer momento, solicitar a 
rescisão de sua Proposta de Credenciamento entrando em contato com a 
Jan Rosê através do e-mail janrose@janrose.com.br, com todos os dados 
cadastrais, usuário e motivo do cancelamento. Após a análise, a Jan Rosê 
entrará em contato para confirmar e cancelar. 
 
Havendo o pedido de cancelamento, o Consultor Independente poderá se 
cadastrar novamente na Jan Rosê somente após o período de carência de 
12 (doze) meses.  
 
Ao receber e aceitar a carta de renúncia, a Jan Rosê comunicará ao 
Consultor Independente a conclusão do processo.  
 
 
5.10.1 Politica de Buy Back pedido inicial 
 
Se no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de cadastro, o Consultor 
Independente decidir renunciar à condição de Consultor, deverá solicitar a 
rescisão de seu contrato, podendo devolver o pedido inicial escolhido 
estando em condição de revenda, bem como materiais de vendas e 
produtos fechados não utilizados e em condições de revenda que foram 
adquiridos pelo Consultor Independente. O reembolso corresponderá a 
100% (cem por cento) do valor líquido pago pelo Consultor Independente 
pelos materiais e produtos devolvidos que cumprirem com essas duas 
exigências.  
A política de devolução Jan Rosê respeita, com rigor, o código de defesa 
do consumidor. 
 

mailto:janrose@janrose.com.br
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5.11 Validade e Renovação da Proposta de Credenciamento  
 
A Proposta de Credenciamento tem validade de doze (12) meses, 
contados a partir da data de aceite eletrônico, desde que a proposta seja 
aprovada pela empresa, sendo automaticamente renovada. 
 
 
5.12 Cancelamento da Proposta de Credenciamento por Inatividade  
 
Será considerado Inativo e terá sua Proposta de Credenciamento 
cancelada todo Consultor Independente que não alcançar a condição de 
Atividade – expressa anteriormente neste Manual – num período superior 
a 12 meses a contar da data da última condição de Atividade alcançada.  
 
Em caso de inatividade pelo período consecutivo de 12 (doze) meses, o 
contrato será rescindido automaticamente. 
 
 
 
 
 
 
5.13 Retorno de Consultor Independente  
 
O Consultor Independente, que teve cancelada sua Proposta de 
Credenciamento, exceto por falta considerada grave pela Jan Rosê, poderá 
retornar à sua condição de Consultor. Para tanto, basta preencher uma 
nova Proposta de Credenciamento com a Jan Rosê de acordo com as 
regras estabelecidas neste Manual de Negócios, podendo ser com o seu 
patrocinador original ou qualquer outro de sua livre escolha.  
 
Caso a Proposta/Contrato de Credenciamento tenha sido cancelada(o) a 
pedido do Consultor Independente, o retorno deste ao Plano de 
Marketing Jan Rosê somente será possível após o período de carência de 
06 (seis) meses. 
 
 
 
5.14 Do reconhecimento  
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O reconhecimento é direito de todos os Consultores Independentes que 
única e exclusivamente desenvolvam o marketing multinível Jan Rosê. Os 
casos sabidos que desenvolvam outros marketings não terão direito as  
premiações, viagens e carros, tudo isso sem prejuízo de suas bonificações. 
 
 
 
5.15 Normas de Conduta e Ética do Consultor Jan Rosê  
 
As Normas de Conduta e Ética do Consultor Jan Rosê são estabelecidas 
para a sua proteção. Representam o código de ética pelo qual o Consultor 
deve operar e estar sempre informado, não só das suas obrigações, mas 
também dos seus direitos.  
 
Acreditamos que o Plano de Marketing da Jan Rosê e seus produtos sejam 
os melhores disponíveis no mercado. Apoiamos e trabalhamos em 
conjunto com nossos Consultores e Franqueados para mantermos o 
padrão de ética em níveis de alta excelência. Estamos comprometidos em 
manter a integridade da empresa, seu Sistema de Marketing e sua rede de 
Consultores. 
 
 
 
 
 
 
5.16 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, em que o Consultor 
compromete-se a:  
 
1. Manter a harmonia e disciplina dentro do sistema, desenvolvendo uma 
rede saudável e sustentável.  
2. Fazer trabalho em equipe.  
3. Não praticar o aliciamento de consultores devidamente cadastrados por 
um consultor da sua ou outras redes.  
4. Não praticar o aliciamento de consultores devidamente cadastrados por 
um consultor da sua ou outras redes para participar de outro Marketing  
5. Prestar toda a assistência necessária ao seu descendente para o bom 
crescimento do sistema Jan Rosê.  
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6. Não interferir na rede de seu descendente de modo que possa 
comprometer o trabalho por ele desenvolvido, salvo acordo entre as 
partes devidamente registrado. 
7. Não utilizar dados de terceiros como próprio, com a finalidade de se 
cadastrar em rede diversa ou burlar as regras contidas nesse manual.  
8. Entregar o produto dentro do prazo acordado no ato da venda.  
9. Cumprir todos os prazos estabelecidos pela Jan Rosê para exercício 
correto de suas atividades, tais como: envio de documentos, solicitações 
de treinamentos, reuniões e outros eventos.  
10. Não falsificar assinaturas e informações no pedido de aquisição do 
produto ou em qualquer outro documento, forjando vendas que não 
foram feitas pelo consultor, com o intuito de mantê-lo na sua própria rede 
ou por outro motivo para beneficiar-se.  
11. Não praticar qualquer ato que possa gerar um pagamento indevido de 
bônus.  
12. Não realizar o depósito de cheque do cliente antes da data por ele 
estabelecida  
13.Cumprir todas as regras existentes na legislação brasileira, 
principalmente as do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e 
Código Penal  
14.Não praticar atos ilícitos na casa ou estabelecimento do consumidor, 
quando na realização da venda ou da entrega do produto Jan Rosê.  
15.Respeitar o consumidor e suas necessidades, não promovendo 
propaganda enganosa ou utilizar-se de argumentação falsa sobre os 
produtos e negócio Jan Rosê;  
16.Prestar atendimento e serviços aos consultores, respeitando os valores 
de qualidade e excelência orientada pela Jan Rosê.  
17.Vender os produtos da marca Jan Rosê e de seus Fornecedores 
Homologados nas condições sugeridas pela Jan Rosê, servindo única e 
exclusivamente como parâmetro do próprio Consultor Independente, 
ressaltando que é vedada a revenda de produtos da marca Jan Rosê e 
fornecedores homologados, com o preço abaixo do valor de aquisição.  
18.Não é permitido a revenda dos produtos com a marca Jan Rosê em 
sites de classificados, anúncios, leilão ou descontos.  
19.Não se apresentar perante terceiros como funcionário, representante 
ou preposto da Jan Rosê, não firmar ou assinar qualquer contrato ou 
documento em nome da Jan Rosê.  
20.Não praticar atos que lesem a boa reputação detida pela marca Jan 
Rosê no mercado.  
21. Tratar com respeito e educação os funcionários da empresa e das 
Franquias Jan Rosê, bem como os demais consultores, a fim de manter um 
ambiente saudável.  
22. Enviar denúncias pelo e-mail janrose@janrose.com.br.  
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23. Não vender qualquer produto que seja semelhante aos da Jan Rosê. 
24. Não é permitido ao Consultor Independente que já tenha um cadastro 
como pessoa física efetuar um segundo cadastro.  
25. Não fazer a comercialização dos produtos da Jan Rosê através de Lojas 
Virtuais, exceto a Loja Virtual disponibilizada pela Jan Rosê ao Consultor.  
 
 
 
 
 
5.17. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DAS DENÚNCIAS  
 
Visando a ética e harmonia entre as redes, a Jan Rosê, antes de analisar o 
mérito das denúncias, analisará a tempestividade destas (prescrição e 
decadência), com o intuito de preservar o desenvolvimento de suas redes 
e, principalmente, manter a motivação das pessoas envolvidas.  
 
Os casos comprovados como antiéticos estarão sujeitos às seguintes 
punições:  
 
• Notificação elaborada pela área Comercial da empresa;  
• Multa de 30% no valor do bônus;  
• Bloqueio do cadastro por 3 ciclos;  
• Suspensão do Cadastro; e  
• Cancelamento do Contrato  
 
A aplicação de quaisquer das punições anteriores observará a gravidade 
da infração (Ex.: reincidência) e estas poderão ser aplicadas 
cumulativamente.  
 
A Jan Rosê tem o prazo de 90 dias para dar um parecer sobre uma 
denúncia, a contar da data do seu recebimento juntamente com as 
provas.  
 
O prazo anteriormente estabelecido poderá ser prorrogado por mais 90 
dias, havendo a necessidade da Jan Rosê obter mais informações para a 
conclusão da Denúncia.  
 
Uma denúncia somente será aceita com provas que tenham, no máximo, 
60 (sessenta) dias do fato ocorrido ou do conhecimento do fato.  
 
O Consultor independente notificado, cujo desvio de conduta seja 
comprovado, poderá perder os prêmios inerentes à qualificação vigente. 
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5.18 Conselho de Ética  
 
Composto pelo Corporativo Jan Rosê (família fundadora).  
 
Tem o papel de aconselhar a empresa em decisões estratégicas que dizem 
respeito ao mercado e as equipes, bem como tem a função de remir 
questões pertinentes ao Código de Ética Jan Rosê.  
 
Dependendo do que for deliberado pela conselho, a Jan Rosê pode, por 
força contratual, rescindir o contrato.  
 
A Jan Rosê se reserva ao direito de revogar qualquer decisão do Conselho, 
mesmo que algo tenha sido aprovado por ela anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.19 Utilização da Marca Jan Rosê pelos Consultores Independentes  
 
O uso adequado e correto da marca Jan Rosê é de grande relevância não 
apenas à empresa, mas também aos consumidores e a todos os 
Consultores Independentes.  
 
No Brasil, as marcas correspondem a direitos garantidos pela Constituição 
Federal, além de se encontrarem protegidas pela Lei nº 9.279/1996, 
conhecida como Lei de Propriedade Industrial. A referida Lei determina 
que as marcas são passíveis de proteção por meio de registro no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sendo garantido ao titular da 
marca registrada o direito de utilizá-la com exclusividade, bem como de 
licenciar a marca e zelar por sua integridade ou reputação.  
 
A Jan Rosê possui registrada no INPI a sua marca que utiliza no 
desenvolvimento de suas atividades empresariais, nas classes necessárias 
a seu negócio. Isso significa que a Jan Rosê possui direitos e, portanto, 
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exclusividade, sobre a utilização da palavra “Jan Rosê”, 
independentemente da forma de utilização ou do local em que esteja 
inserida.  
 
Portanto, a marca e logotipo JAN ROSÊ somente poderão ser utilizados 
mediante prévia e expressa autorização da Jan Rosê e de acordo com os 
critérios estabelecidos pela empresa. A utilização da marca Jan Rosê pelo 
Consultor Independente deve sempre prezar pela boa imagem e 
reputação da empresa junto ao mercado e aos clientes, devendo ser 
vinculada apenas a produtos fornecidos pela Jan Rosê e às informações 
oficiais. 
 
 
 
5.20 Política de Troca e Devolução de Produtos (Buy Back) 
 
Condições Gerais: todas as ocorrências que envolvam troca ou devolução 
de produtos devem ser feitas no prazo de até 07 (sete) dias, a contar da 
data de entrega e devem ser comunicadas a Jan Rosê, através do e-mail: 
atendimento@janrose.com.br ou através de uma Franquia. 
 
A Jan Rosê isenta-se da obrigação de atender às solicitações de troca ou 
devolução de qualquer produto sem que a Jan Rosê ou uma de suas 
Franquias tenha sido comunicada previamente ou que estejam fora do 
prazo.  
 
Troca ou Cancelamento da Compra: conforme ditam as normas do CDC 
(Código de Defesa do Consumidor), o cliente, que realiza compras fora do 
estabelecimento comercial (por telefone, em domicílio, internet ou outro 
meio similar), possui até 07 (sete) dias corridos, a contar da data do 
recebimento do produto, para registrar a desistência da compra (art. 49).  
 
A contagem do prazo inicia-se a partir do dia imediatamente posterior ao 
recebimento do produto. Neste período, se o produto apresentar defeito, 
comunique a Jan Rosê através do e-mail: atendimento@janrose.com.br ou 
através de uma Franquia, relatando sobre o suposto defeito, esclarecendo 
o ocorrido.  
 
A contagem do prazo de 07 (sete) dias não é interrompida nos finais de 
semana ou feriados. Quando não houver expediente, o dia final do prazo 
de reflexão se prorrogará para o 1º (primeiro) dia útil subsequente.  
 
Para trocar um produto as seguintes condições deverão ser observadas:  

mailto:atendimento@janrose.com.br
mailto:atendimento@janrose.com.br
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- O produto deverá ser encaminhado na embalagem original, sem indícios 
de uso, sem violação do lacre original.  
 
- Nossos operadores enviarão, por e-mail, o código de postagem que deve 
ser apresentado nas agências dos Correios. Esse processo é gratuito.  
 
ATENÇÃO; Produto encaminhado fora das especificações acima não será 
aceito para análise de defeitos e será, automaticamente, devolvido ao 
remetente.  
 
Devolução dos Produtos: os produtos deverão ser devolvidos, pelo 
Consultor/consumidor, por intermédio dos Correios ou Franquias, 
seguindo as orientações recebidas por e-mail.  
 
• os produtos devem ser devolvidos em sua embalagem original.  
• os produtos não poderão apresentar qualquer indício de uso.  
 
Os produtos devolvidos por desistência dão direito a devolução integral do 
dinheiro. 
 
Os produtos que não atenderem às condições exigidas acima não serão 
aceitos como devolução e, automaticamente, serão remetidos de volta ao 
endereço de origem. Nessas condições, a Jan Rosê se reserva ao direito de 
fazer uma nova cobrança de frete.  
 
Análise de Defeito dos Produtos: a avaliação de defeitos será realizada 
pela Jan Rosê. Prazo médio da análise: 30 (trinta) dias úteis após o 
recebimento do produto.  
 
Se o laudo for favorável à troca, o Consultor/consumidor receberá no 
endereço de origem, sem custos adicionais, a substituição pelo mesmo 
produto.  
 
Na ausência do mesmo produto em estoque, o Consultor/consumidor será 
comunicado e poderá escolher um outro produto para troca, entre as 
opções existentes no site, respeitando o valor limite do crédito ou a 
devolução do valor pago.  
 
Se o laudo for contrário à troca, o produto será devolvido ao Consultor/ 
consumidor com a carta/laudo de reprovação, justificando os motivos 
desta, sem direito de substituição.  
 
Exemplos de itens de reprovação:  
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- Ausência de defeito (não constatação do dano apontado pelo 
Consultor/consumidor);  
- Indícios de uso inadequado do produto;  
- Indícios de dano acidental;  
- Desgaste natural em decorrência do uso.  
 
Restituição dos Valores Pagos: a restituição do valor pago pelo produto 
dependerá da sistemática de cada operadora do cartão de crédito 
utilizado pelo Consultor. Exemplos:  
- Cartão de crédito: o estorno poderá ocorrer em até 02 (duas) faturas 
subsequentes;  
- Depósito bancário: o estorno poderá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis.  
 
Caso o pagamento tenho sido feito em dinheiro, o valor será devolvido ao 
Consultor no prazo de até (05) dias úteis. Não haverá restituição do valor 
do frete. A restituição dos valores será processada somente após o 
recebimento e análise das condições dos produtos em nosso estoque (o 
produto não poderá ter qualquer indício de uso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.21 Publicidade e Divulgação  
 
O Consultor não é funcionário ou representante da Jan Rosê. Sua 
identificação em cartões de visita, assinaturas de e-mail, sites, contratação 
e/ou divulgação em anúncios e eventos só é permitida como “Consultor 
Independente”.  
 
• Não é permitido utilizar as marcas da Jan Rosê e de seus produtos em 
endereços de e-mail, domínios e subdomínios na Internet, exceto 
mediante autorização expressa da empresa.  
• Não é permitida a revenda dos produtos com a logomarca Jan Rosê em 
sites de leilão ou descontos.  
• A divulgação da Jan Rosê em sites pessoais, blogs ou comunidades de 
relacionamento são permitidas desde que acompanhada da identificação 
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do Consultor Independente, não caracterizando, de forma alguma, um site 
oficial da Jan Rosê.  
• O Consultor só poderá fazer publicidade de produtos ou da 
oportunidade da empresa em qualquer outro meio mediante autorização 
expressa da Jan Rosê.  
• É permitido o uso de folhetos, catálogos, cartões de visita e outros 
materiais impressos produzidos ou aprovados pela Jan Rosê.  
• Eventos de divulgação são permitidos dentro dos padrões previamente 
aprovados e divulgados pela empresa.  
• O envio de SPAM, SMS ou qualquer outra mensagem eletrônica 
promocional considerada prejudicial à imagem da Jan Rosê ou abusiva por 
seu destinatário é passível de punição. Seja na comercialização de 
produtos, publicações ou ferramentas de vendas, patrocínio, treinamento 
ou participação em quaisquer eventos promovidos pela Jan Rosê ou por 
seus Consultores Independentes, com a finalidade de desenvolver o 
negócio Jan Rosê. 
 
 
 
5.22 Entrevistas e Declarações à Imprensa  
 
Os Consultores Independentes eventualmente poderão ser abordados por 
jornalistas interessados em entrevistá-los sobre os produtos ou o Plano de 
Marketing da Jan Rosê. Embora tenhamos total interesse na divulgação 
dos nossos produtos e da oportunidade de Negócio, apenas e tão somente 
a Jan Rosê poderá conceder entrevistas ou autorizar a divulgação por um 
de seus Consultores Independentes.  
Apenas pessoas autorizadas pela Jan Rosê têm permissão para falar ou 
escrever em nome da Jan Rosê através de qualquer veículo de 
comunicação. Se um Consultor for abordado com uma solicitação de 
entrevista ou declaração, deverá orientar o(a) jornalista a procurar a Jan 
Rosê, ou, se sentir segurança, poderá falar de forma confiante do trabalho 
e da oportunidade desenvolvida. Da mesma forma, os Consultores 
Independentes são orientados a não convidar a imprensa ou meios de 
comunicação para qualquer reunião ou evento da Jan Rosê. Para 
participar de tais eventos, os(as) jornalistas deverão estar acompanhados 
de um representante autorizado pela Jan Rosê. 
 
 
 
5.23 Infração das Normas  
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Qualquer Consultor Jan Rosê poderá relatar infrações das Normas 
descritas neste manual e de todas as regras e regulamentos divulgados 
pela empresa com o objetivo de preservar a qualidade das relações e a 
imagem da empresa no mercado.  
 
O Consultor Patrocinador é responsável, dentro de suas possibilidades, 
por garantir que cada um dos Consultores da sua organização conheça as 
Normas e regulamentos da empresa, bem como suas obrigações como 
Consultor Independente.  
 
Os casos comprovados de abuso serão punidos com advertência, 
suspensão ou até cancelamento de contrato. 
 
 
 
5.24 Indenizações à Jan Rosê 
 
O Consultor indenizará a Jan Rosê sobre qualquer ação, pedido, demanda, 
processo, multa, penalidade e custos decorrentes que possam surgir da 
violação de qualquer lei ou regulamento aplicável às atividades de 
distribuição, sem prejuízo dos demais direitos da Jan Rosê previstos neste 
Manual de Negócios.  
A Jan Rosê não será responsável por prejuízos, perdas ou custas legais do 
Consultor Independente que resultem de ato, infração, representação ou 
declaração de qualquer outro Consultor Independente. 
 
 
 
 
 
5.25 Alterações de Regras e Procedimentos  
 
É em benefício mútuo do negócio do Consultor Independente, bem como 
da Jan Rosê e de seus demais Consultores, que há uma uniformidade nas 
normas e elas refletem a prática que melhor capacita o crescimento de 
todos.  
 
Assim, a Jan Rosê pode, a qualquer tempo, alterar as regras contidas neste 
Manual do Negócio, bem como no Plano de Marketing, sendo que a única 
comunicação necessária para isso é a publicação de eventual alteração no 
site da Jan Rosê e escritório virtual. 
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5.26 Casos não previstos  
 
Os casos omissos não previstos e excepcionais neste Manual deverão ser 
objeto de análises da Jan Rosê, do Conselho de Ética e respeitando as leis 
brasileiras.  
 
 
DÚVIDAS, CRÍTICAS E ESCLARECIMENTOS: 
 
Caso haja dúvidas, críticas ou esclarecimentos sobre qualquer assunto 
abordado neste manual de negócios, o consultor poderá entrar em 
contato com a Jan Rosê, em qualquer tempo, através de um dos canais de 
atendimento pelo site www.janrose.com.br, pelos telefones  
(41) 3257-4603 – 0800 642 4700 ou com a Franquia mais próxima. 
 
 
PENSAMENTO: 
 
 Existem 2 dias em sua vida que você não poder fazer nada por você, 
ONTEM e AMANHÃ, mas HOJE você pode mudar a sua história. 
 
Sucesso e Deus abençoe! 
Família Empresarial Jan Rosê 

http://www.janrose.com.br/

