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Quem somos
A história da Secret MMN
A Secret MMN é uma empresa familiar que nasceu de um sonho de unir a expertise adquirida em mais de quinze
anos no ramo de essências e anos em consultoria empresarial com a vontade de criar oportunidades para o maior
número de pessoas possível, atuando em parceria com a rede, sempre oferecendo comunicação, transparência e
capacitação aos nossos parceiros.
Nós da Secret MMN adotamos o slogan “SEJA QUEM VOCÊ QUISER" porque é o que ambicionamos e acreditamos
para você, seja você um de nossos distribuidores, revendedores ou um consumidor. Por isso desenvolvemos depois
de muito estudo e parcerias um sistema seguro e com um plano que lhe dará a estrutura para ter um negócio para
sua vida sem precisar renunciar a outras atividades.
Nossos produtos são desenvolvidos com muito cuidado e passam por controles internos de qualidades para que o
melhor chegue à sua mão. Prezamos a qualidade dos nossos produtos, respeitando sempre o meio ambiente.

Missão
Proporcionar ascensão social a quem desejar, por meio da oportunidade de negócios Secret MMN.

Visão
Ser referência inquestionável de ética, inclusão social e construção de renda.
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Planos de Negócio
Visando atingir nossa missão de construir renda ao maior número de pessoas e aliada ao conceito de liberdade,
pregado pela nossa #sejaquemvcquiser, a Secret MMN possui dois planos de negócio: SECRET OPPORTUNITY;
SECRET PRO.

PLANO SECRET OPPORTUNITY
O plano Secret Opportunity é voltado para aqueles distribuidores que desejam consumir e/ou revender os produtos
da Secret MMN, porém não possuem interesse em desenvolver rede.
Neste plano, o usuário adere ao passaporte (valor disponível no site) através de um link de patrocínio e passa, a
partir de sua ativação, a ter direito a descontos de até 35% nos produtos da Secret MMN. Este cadastro é válido por
6 (seis) meses e é isento de ativação mensal.
Este plano não concede ao distribuidor a possibilidade de construir rede e, consequentemente, obter bônus com o
desempenho de sua equipe. A qualquer momento o distribuidor poderá migrar para o Plano SECRET PRO, mediante
adesão ao passaporte correspondente.

PLANO SECRET PRO
Nosso plano SECRET PRO é dedicado aos distribuidores que enxergam no mercado de multinível uma fonte de renda,
seja de forma casual ou profissional. Neste plano, o distribuidor poderá construir sua rede de relacionamentos e
faturar de acordo com o desempenho de seus indicados, recebendo os diversos bônus do nosso plano de negócio.

Conceitos
Antes de apresentarmos os benefícios do Plano SECRET PRO, os seguintes conceitos devem ser compreendidos:
•
•
•

Pontos Qualificáveis: pontuação atrelada ao produto para fins de qualificação e graduação do distribuidor;
Pontos Bonificáveis: pontuação atrelada ao produto para fins de bonificação (remuneração) do distribuidor.
Cada ponto bonificável equivale a RS 1,00;
Valor Máximo por Linha (VML): Pontuação máxima de pontos qualificáveis a ser obtida de cada linha do
distribuidor. O VML varia de acordo com a graduação obtida pelo distribuidor.

Benefícios do Plano SECRET PRO
Ao aderir ao plano SECRET PRO, o distribuidor terá acesso a diversos benefícios, entre descontos, facilidades, bônus,
entre outros. Listamos abaixo o que o plano oferece:

Descontos
Descontos de até 50% em nossos produtos, proporcionando retorno de 100% no ato da revenda.

Link de patrocínio
Link de acesso para cadastro de novos distribuidores, construindo sua rede de relacionamentos, que gerará retornos
conforme desempenho da equipe

Escritório virtual
Acesso a um escritório virtual, onde o distribuidor poderá encontrar todas as informações de suas compras,
desempenho de sua rede, movimentações financeiras, gráficos de resultados, relatórios, entre outros.

Loja Virtual
Acesso a uma loja virtual para vender os produtos da SECRET MMN sem a necessidade de manter estoque próprio.
Todo o processo, do faturamento à entrega, é gerido pela Secret e o distribuidor é remunerado por bonificação.
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Bônus do Plano SECRET PRO
O distribuidor que aderir ao Plano SECRET PRO terá direito a 9 (nove) formas de ganhos.

Bônus Start (Início)
Neste bônus, no momento que um distribuidor adere ao plano SECRET PRO, 50 pontos bonificáveis são distribuídos
entre os 10 (dez) níveis ascendentes deste novo distribuidor, seguindo a seguinte proporção:
Nível
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Bonificação
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 5,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00

O pagamento da bonificação será realizado somente aos distribuidores que estiverem ativos no ato da adesão do
novo distribuidor. Caso um ou mais distribuidores estejam inativos neste momento, será aplicada a compressão
dinâmica, ou seja, um distribuidor de nível superior na escala da rede assumirá a posição do distribuidor inativo,
para fins de recompensa. Exemplo: Estou ativo e sou o segundo nível de um novo associado, então tenho direito a
R$ 10,00 de bônus Start. Caso o primeiro nível esteja inativo, para fins desta bonificação o meu usuário ocupa esta
posição, então meu bônus Start passa a ser de R$ 25,00.

Bônus Reseller (Revendedor)
Neste bônus, o distribuidor SECRET PRO terá direito à 15% do valor de compras realizadas por distribuidores diretos
(1º nível) que façam parte do plano SECRET PRO.

Bônus Direct Sale (Venda Direta)
Valor obtido na venda direta dos produtos da SECRET MMN, possibilitando o retorno de até 100% sobre o
investimento no produto.

Bônus Team (Equipe)
Neste bônus, o distribuidor é remunerado pelas recompras realizadas pela sua rede, até o quinto nível, sem
necessidade de graduação. Assim como no bônus Start, no bônus de equipe também é aplicada a compressão
dinâmica quando há usuários inativos da rota de bonificação. Os seguintes percentuais são repassados sobre os
pontos bonificáveis da compra:
Nível
1º
2º
3º
4º
5º

Percentual de bonificação
10%
7%
2%
1%
1%

Bônus Qualification (Qualificação)
O Bônus Qualification remunera o distribuidor sobre a pontuação de toda a sua equipe, de acordo com a graduação
alcançada, respeitando-se o Volume Máximo por Linha (VML). A bonificação é distribuída na seguinte proporção:
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Qualificação

Volume de Grupo
(pontos qualificáveis)
2.000
5.000
10.000
20.000
40.000
120.000
300.000
900.000

Elite
Silver
Gold
Ruby
Diamond
Blue Diamond
Black Diamond
Imperial

Volume Máximo por Linha
(pontos qualificáveis)
1.500
3.000
5.000
10.000
15.000
30.000
75.000
180.000

Percentual de bonificação
(Pontos bonificáveis)
7%
15%
23%
30%
37%
37%
37%
37%

O bônus Qualification, conforme demonstrado da tabela acima, estimula o aumento da graduação, uma vez que as
qualificações mais altas recebem os maiores percentuais do bônus. A bonificação é calculada sobre todo o volume
da rede descendente, sem limitação por níveis.
Exemplo: Se sou um distribuidor Gold, terei direito a receber até 23% dos pontos bonificáveis da minha equipe.
Ressalta-se que este bônus não é cumulativo. Utilizando o mesmo exemplo acima, se sou um distribuidor Gold, teria
direito a 23% da pontuação bonificável de toda a minha rede. Se em uma das minhas linhas descendentes, porém,
houver um distribuidor qualificado com Silver, este terá direito a 15% da pontuação bonificável de seu grupo. Logo, a
bonificação do Gold será deduzida (23% Gold - 15% Silver) e o distribuidor receberá, desta linha, 8% dos pontos
bonificáveis.

Bônus Leadership
Bônus pago à Diamond e acima sobre a formação de novos Diamonds (ou acima) em sua rede, sobre a pontuação
bonificável gerada pelo grupo do novo Diamond formado. A seguinte distribuição é aplicada:

Qualificação do
distribuidor

Diamond
Blue Diamond
Black Diamond
Imperial

% de pontos
bonificáveis do
volume de grupo do
primeiro diamante ou
acima
8%
8%
8%
8%

% de pontos
bonificáveis do
volume de grupo do
segundo diamante ou
acima
4%
4%
4%

% de pontos
bonificáveis do
volume de grupo do
terceiro diamante
ou acima
2%
2%

% de pontos
bonificáveis do
volume de grupo do
quarto diamante ou
acima
1%

Bônus Profit Sharing (Distribuição de Lucros)
Mensalmente, a SECRET MMN distribuirá 3% de toda a pontuação bonificável gerada na competência entre os
qualificados a partir de Silver, seguindo o seguinte rateio:
Qualificação
Silver
Gold
Ruby
Diamond
Blue Diamond
Black Diamond
Imperial

Percentual do rateio
40%
25%
15%
10%
5%
3%
2%
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Bônus E-Commerce (Loja Virtual)
Cada distribuidor SECRET PRO ativo possui um link para loja virtual, onde pode vender os produtos da SECRET MMN,
sem necessidade de fazer estoque, com a empresa gerindo todo o processo, do faturamento à entrega do produto.
A cada produto vendido na loja virtual do distribuidor, será creditado em sua conta bônus 30% do valor total da
venda. Exemplo: um cliente comprou um Secret Card, por R$ 36,00, na loja virtual do distribuidor. Este distribuidor
receberá de bônus o valor de R$ 10,80, sem ter tido a necessidade de realizar qualquer investimento no produto.

Bônus Awards (Premiação)
Premiação de viagens e automóveis concedida ao distribuidor, conforme metas alcançadas. Consulte as regras deste
bônus em www.secretmmn.com.br/bonusawards2020

Adesão ao Plano SECRET PRO
Para aderir ao Plano Secret PRO, o distribuidor deverá se cadastrar através do link de patrocínio de um distribuidor
já membro da rede Secret e adquirir um de nossos passaportes (valores no site). A partir do reconhecimento do
pagamento, o distribuidor estará ativo.

Ativação periódica
Para manter-se apto a receber bônus e construir sua rede, além de comprar nossos produtos com até 50% de
desconto, o distribuidor deverá a cada 30 (trinta) dias realizar compras de ao menos R$ 70,00 em produtos. A cada
compra que atingir este valor, mais 30 dias de ativação serão concedidos ao usuário.

Bloqueio do usuário
Caso o distribuidor Secret PRO permaneça 90 dias sem se ativar, seu cadastro será bloqueado.

Revisões do termo
A SECRET MMN reserva o direito de revisar os termos presentes neste documento, bem como o os preços de seus
produtos, sem prévia comunicação.
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Código de Ética e Conduta
A Secret MMN preza a transparência, honestidade e princípios éticos na condução de seus negócios e nas relações
com seus distribuidores, fornecedores e consumidores.
Este código de ética foi desenvolvido para compor esse ambiente honesto e balizar o comportamento esperado por
todas as pessoas envolvidas com a Secret. Deste modo as normas a seguir devem ser seguidas por todos os
membros do corporativo da Secret MMN e distribuidores nas atividades do dia-a-dia empresarial e das redes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Manter respeito com todas as pessoas ao realizar negócios relacionados a Secret MMN;
Manter disciplina e harmonia dentro da rede para que a mantenha saudável e sustentável;
Trabalhar em equipe;
Não aliciar distribuidores indicados por outro distribuidor de sua ou de outras redes;
Auxiliar seus descendentes, sem comprometer o trabalho desenvolvido por eles;
Não utilizar dados de terceiros como próprios;
Não falsificar assinaturas e qualquer outra informação nos documentos e plataformas da Secret MMN;
Não praticar qualquer ato que possa gerar um pagamento indevido de bônus;
Seguir a legislação brasileira, incluindo código de defesa do consumidor, código civil e código penal;
Manter o respeito com o consumidor;
Não promover propaganda enganos ou declarações exacerbadas;
Não receitar, diagnosticar e/ou declarar cura através dos produtos Secret MMN, sem que estas declarações
sejam aprovadas e registradas nos documentos oficiais da Secret MMN.
Não argumentar falsamente sobre produtos e o negócio Secret MMN
Apresentar e representar o Plano de Negócio da Secret MMN, mantendo honestidade ao explicar os
possíveis ganhos com bonificações;
Seguir as normas do Regulamento Interno;
Não fazer comentários pejorativos e depreciativos sobre outros distribuidores Secret MMN ou de outras
empresas;
Não se apresentar como funcionário ou representante da Secret MMN;
Não assinar qualquer documento em nome da Secret MMN;
Não criar, divulgar ou registrar qualquer domínio contendo os verbetes SECRET, SECRET MMN, SECRET
BRASIL, ou similares;

As infrações consideradas antiéticas serão analisadas pela Secret MMN estando sujeitas às seguintes penalidades:
•
•
•
•

Advertência por escrito
Multa de até 30% sobre o valor do bônus
Bloqueio do login por 3 meses
Cancelamento do contrato

Aliciamento de Distribuidores
A Secret MMN possui entre seus valores a LIBERDADE, refletida em nosso slogan “Seja quem você quiser!”.
Desde o início do marketing da empresa, sempre foi deixada clara a possibilidade de nossos distribuidores
participarem de outros marketings. Esta liberdade, porém, não deve ser interpretada como autorização para
aliciamento de distribuidores da Secret MMN para outros marketings, uma vez incentivar ou persuadir um
distribuidor a participar de outro marketing impacta diretamente as qualificações e bonificações de seu patrocinador
e linhas ascendentes.
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O aliciamento de um distribuidor também impacta toda a rede, uma vez que o Bônus Profit Sharing, calculado com
base no volume global de pontos da rede, sofrerá redução no seu resultado, caso o distribuidor passe a participar de
outro marketing.
Deste modo, visando proteger patrocinadores e rede como um todo, o aliciamento ou tentativa de aliciamento de
distribuidores será considerada violação ética pela Secret MMN, sendo sujeita às seguintes ações por parte da
empresa:
1.
2.
3.

Notificação da violação ou denúncia de violação, com prazo para o distribuidor manifestar-se sobre o
caso;
Suspensão do login por 1 a 3 ciclos;
Cancelamento do cadastro.

Reforçando que o aliciamento de distribuidores é prejudicial a toda a rede, disponibilizamos aos nossos
distribuidores o e-mail etica@secretmmn.com para apresentação de denúncias de aliciamento e/ou quaisquer
outras violações éticas. Todas as denúncias serão apuradas pela empresa e o denunciante será informado sobre o
resultado da apuração.

Regras para Saque
A Secret MMN tem enorme satisfação em contar com você como parceiro da empresa e faz questão de recompensar
o seu empenho com o devido pagamento de bônus. Para converter seu bônus em saque, fique atento às seguintes
observações:
Revisão de cadastro
Para que o cálculo e retenção dos impostos sejam feitos corretamente é necessário que que seus dados no sistema
sejam atuais e completos.
Dados a serem verificados:
•
•
•
•
•
•

Nome Completo;
CPF;
RG e Data de expiração;
Data de nascimento/ Município/ UF;
Estado Civil;
Endereço Completo;

*Encontrando divergências, realize as correções antes da solicitar o saque.
Upload de documentos
Garanta que o seu cadastro está atualizado e que os seguintes documentos foram carregados:
•
•
•

CPF
RG
Comprovante de residência

Dados bancários
Cadastre sua conta bancária para depósito dos valores. É necessário que a conta cadastrada esteja em nome do
distribuidor (pessoa física) ou empresa (MEI).
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Valores de Saque
Para que não seja repassado ao distribuidor qualquer taxa por transações bancárias, para solicitar o saque será
necessário ter disponível em sua conta Bônus, no mínimo, o valor de R$ 300,00. Os saldos das contas Bônus a
receber e Bônus perdido não serão disponibilizados para saque.
Retenção de impostos
A Secret MMN pauta suas atividades pela ética e conformidade com as leis e regulamentações nacionais. Deste
modo, por obrigações legais, no ato do saque de pessoas físicas os seguintes percentuais serão retidos e pagos ao
Estado:
IRRF

INSS
Valor Mensal do Saque

Alíquota

Valor Mensal do Saque

Alíquota

Até R$ 1.751,81

8%

Até R$ 1.903,98

0%

R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72

9%

R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65

7,5%

R$ 2.919,73 a R$ 5.839,45

11%

R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05

15%

R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68

22,5%

Acima de R$ 4.664,68

27,5%

Calendário de Saques
Atente-se às datas abaixo para solicitação de saque:
Período para Solicitação de Saque
05/12/2019 a 11/12/2019
01/01/2020 a 05/01/2020
01/02/2020 a 05/02/2020
01/03/2020 a 05/03/2020
01/04/2020 a 05/04/2020
01/05/2020 a 05/05/2020
01/06/2020 a 05/06/2020
01/07/2020 a 05/07/2020
01/08/2020 a 05/08/2020
01/09/2020 a 05/09/2020
01/10/2020 a 05/10/2020
01/11/2020 a 05/11/2020
01/12/2020 a 05/12/2020

Data da Transferência
17/12/2019
15/01/2020
17/02/2020
16/03/2020
15/04/2020
15/05/2020
15/06/2020
15/07/2020
17/08/2020
15/09/2020
15/10/2020
16/11/2020
15/12/2020
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CAMPANHAS
PASSAPORTE CASHBACK – VÁLIDA ATÉ 30/06/2020
Nas últimas semanas, nosso país vem enfrentando enormes desafios em função do avanço da Covid-19, que vêm
impactando a sociedade e a economia do Brasil. Tais desafios exigem de todos nós soluções inovadoras.
A Secret MMN, reconhecendo os desafios do momento, apresenta aos seus distribuidores uma nova ferramenta
para impulsionar o desenvolvimento de sua rede. Trata-se da ferramenta de PASSAPORTE CASHBACK, onde um novo
cadastrado terá a chance de iniciar seu trabalho na Secret por apenas R$ 10,00
Na adesão ao plano SECRET PRO pelo PASSAPORTE CASHBACK, mediante pagamento de apenas R$ 10,00, o
cadastrado ganha o direito a trabalhar como um distribuidor da Secret por 60 (sessenta) dias, podendo lucrar até
100% na revenda de nossos produtos e ganhar bônus com formação e desempenho de sua rede.
O valor de R$ 10,00 pago na adesão, será creditado na conta bônus do novo distribuidor. Uma vez que esta conta
bônus atinja o valor de R$ 197,00, o valor será convertido em um de nossos passaportes de produtos, que poderá
ser retirado em nossos centros ou recebido em casa.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Como aderir ao plano Secret PRO por R$ 10,00?
Para aderir à Secret por apenas R$ 10,00, no ato do cadastro, o distribuidor deverá selecionar o plano SECRET PRO,
em seguida selecionar a opção PASSAPORTE CASHBACK. Uma vez reconhecido o pagamento, o acesso será liberado
e o valor de R$ 10,00 será creditado na conta bônus do novo distribuidor.
Qual é o objetivo do passaporte CASHBACK?
O objetivo do passaporte CASHBACK é oferecer, neste momento de crise que o país vive, uma oportunidade para
pessoas trabalharem sem a necessidade de correr riscos com grandes investimentos. No modelo CASHBACK, o
distribuidor terá a oportunidade de trabalhar com os produtos da Secret, obtendo até 100% de lucro em suas
vendas, além de ter uma loja virtual própria e poder construir sua rede e obter ganhos com seu crescimento.
Ao aderir ao passaporte CASHBACK, receberei o kit inicial?
Não. O passaporte CASHBACK fornecerá ao distribuidor os acessos para comprar nossos produtos com 50% de
desconto, obtendo 100% de retorno na venda, e poderá apresentar a oportunidade para outras pessoas e assim
começar a construir sua rede.
Por quanto tempo meu acesso adquirido via passaporte CASHBACK será válido?
60 dias. O distribuidor que aderir ao passaporte CASHBACK terá direito a trabalhar com os produtos da Secret por
este período. Durante este tempo, os valores obtidos em bônus serão acumulados até que se alcance o total de R$
197,00, valor de nosso plano SECRET PRO. Uma vez alcançado o valor, o montante será convertido em um de nossos
passaportes de produtos (Secret Cards, Secret Essential Oils) e enviado para o endereço do distribuidor
Ainda não tenho R$ 197,00 de bônus, mas já quero adquirir o passaporte de produtos. Posso antecipar minha
adesão?
Sim. A qualquer momento durante os 60 dias, você poderá solicitar a adesão ao passaporte de produtos. Para tal,
basta enviar uma mensagem para contato@secretmmn.com informando seu interesse em adquirir o passaporte.
Enviaremos a você um link para pagamento do saldo remanescente e, uma vez reconhecido o pagamento,
enviaremos ao seu endereço o passaporte de perfumes ou óleos essenciais, conforme escolha do distribuidor.
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Ao fim de 60 dias, não alcancei R$ 197,00 de bônus, porém gostaria de me manter como distribuidor da Secret.
Como posso fazer?
Se ao fim do período de 60 dias o valor total não tiver sido alcançado, o distribuidor poderá efetuar o pagamento da
diferença, para assim manter seus acessos, rede e bônus, além de receber em seu endereço um de nossos
passaportes de produtos.
Se ao fim dos 60 dias eu não tiver interesse em continuar na Secret MMN, terei algum ônus?
Não. Ao fim deste período, caso não tenha interesse em se manter ativados, o acesso do distribuidor será desativado
do sistema e, consequentemente, será desativado também o saldo em bônus.
Durante os 60 dias, quais direitos terei na Secret?
Aderindo ao passaporte CASHBACK o distribuidor terá, durante o período de 60 dias, direito a todos os benefícios do
plano SECRET PRO. Entre eles:
•
•
•
•

Desconto de 50% na compra de produtos, obtendo 100% de retorno na revenda;
Link para patrocinar novos distribuidores e construir sua equipe;
Acesso a uma loja virtual para vender produtos da Secret na internet, sem necessidade de manter estoque
próprio;
Todos os nossos Bonus (Start*, Reseller, Direct Sale, Team, Qualification, Leadership, e-Commerce, Profit
Sharing e Awards).

As compras de um distribuidor que aderiu ao negócio via passaporte CASHBACK geram qualificação e bonificação?
Sim. Assim como as compras qualquer distribuidor, serão computados pontos qualificáveis e bonificáveis para o
distribuidor e sua linha ascendente.
Quando o novo distribuidor adere ao passaporte de produtos, o que acontece?
No momento da adesão via passaporte de produtos, será gerado o bônus Start para os 10 níveis acima e a
qualificação do passaporte para toda a linha ascendente.
Há limite para indicações via passaporte CASHBACK?
Não. Nossos distribuidores podem patrocinar quantos usuários desejarem neste modelo de passaporte.
Até quando haverá a possibilidade de cadastro via passaporte CASHBACK?
A campanha do passaporte CASHBACK visa apoiar a rede neste momento de incertezas que o mundo vive. Deste
modo, trata-se de uma iniciativa temporária, prevista para término em 30/06.
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