
Este Regulamento e Condições Gerais (doravante apenas
REGULAMENTO) aplicam-se ao uso dos serviços oferecidos pela
ZUM BUSINESS, EDUCACIONAL LTDA pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Q QNM 34 área especial 1 – Parte C,
sala 2001, Taguatinga Norte, Brasíla-DF CEP: 72.145-450,
inscrita no CNPJ/MF sob n°37.139.055/0001-97.

O objetivo do presente REGULAMENTO consiste em estabelecer
normas para a participação no PLANO DE NEGÓCIOS ZUM
BUSINESS.

A pessoa física, maior e capaz, que tenha preenchido o TERMO
DE ADESÃO ELETRÔNICO, cujos dados passam a ser parte
integrante deste REGULAMENTO, será denominado AFILIADO.
Ao aceitar eletronicamente o presente REGULAMENTO, por meio
do clique no botão “Aceito os termos do Regulamento”, o
AFILIADO estará automaticamente aderindo e concordando em se
submeter integralmente a seus termos e condições, bem como de
quaisquer alterações futuras, além de aceitar as disposições das
políticas deste site.
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Termo de Adesão e Regulamento ZUM BUSINESS



1. CONDIÇÕES GERAIS DE USO

1.1. O AFILIADO declara e concorda expressamente:

a) ser maior de 18 anos e possuir capacidade jurídica;

b) não utilizar o objeto contratado para quaisquer transações
ilícitas e/ou serviços ilícitos;

c) reconhecer que o presente REGULAMENTO se formaliza,
vinculando as Partes, com a sua aceitação eletrônica pelo
AFILIADO, o que se fará mediante o clique no botão “Aceito os
termos do REGULAMENTO” e o deferimento do requerimento de
afiliado se dará com o pagamento integral do valor dos produtos
objetos da afiliação;

d) que leu e está ciente e de pleno acordo com todos os termos e
condições do presente REGULAMENTO, razão pela qual o aceita
de livre e espontânea vontade;

e) que todas as informações prestadas serão verdadeiras, exatas,
atuais e completas, e que deverão ser mantidas atualizadas
durante sua permanência como AFILIADO e que a ZUM
BUSINESS não se responsabiliza pela veracidade dessas
informações;
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f) que o acesso a determinadas áreas do portal será restrito e
para obter acesso, o AFILIADO deverá ter realizado o pagamento
integral do valor dos produtos objetos da associação;

g) que qualquer texto, marca, áudio, imagem, ou conteúdo
veiculados no portal são protegidos por direitos de propriedade
intelectual razão pela qual não podem ser copiados, reproduzidos
ou simplesmente republicados em nenhuma hipótese, salvo se
expressamente autorizado pelo respectivo detentor dos referidos
direitos, sob as penas da lei;

h) que a ZUM BUSINESS poderá disponibilizar em seu endereço
eletrônico, links de acesso para outros sites e endereços virtuais,
sem qualquer responsabilidade pelos serviços ou funcionalidades
ali dispostos, sendo a decisão de utilização e a forma de
relacionamento com os mesmos de exclusiva responsabilidade do
AFILIADO;

i) que declara sob as penas da lei que os dados fornecidos para o
cadastro são verídicos e se referem a sua pessoa sendo o
AFILIADO único e exclusivo responsável por qualquer dano
causado pela inveracidade ou má-fé no fornecimento destes
dados;
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j) que o AFILIADO e a ZUM BUSINESS são totalmente
independentes entre si, de forma que nenhuma disposição deste
regulamento poderá ser interpretada no sentido de criar qualquer
sociedade, associação, agência, consórcio, responsabilidade
solidária ou vínculo empregatício entre as partes.

k) que a associação à ZUM BUSINESS é pessoal, não podendo
ser transferida sem prévia autorização de ambas as partes e da
empresa.

2. OBJETO

2.1. ZUM BUSINESS consiste em uma plataforma online voltada
para administração de serviços, vendas e redes de afiliados que,
interligados, objetivam alcançar o desenvolvimento pessoal,
intelectual e financeiro de cada um destes indivíduos, em alta
performance mediante a compra dos produtos ofertados e a
obtenção do direito de indicação para a compra destes por
terceiros, podendo usufruir da distribuição dos lucros relacionados
à essas indicações.

 2.2. Para acesso aos produtos voltados para indicação, o afiliado
deverá acessar o portal ZUM BUSINESS, através de seu login e
senha, e seguir as orientações presentes na plataforma.
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2.3. Ao aderir à ZUM BUSINESS através da compra única do
acesso à plataforma de estudos ZUM ACADEMY, bem como da
compra relativa à ATIVAÇÃO TRIMESTRAL DO SISTEMA
EMPREENDEDOR, o AFILIADO participa automaticamente do
"PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO", bem como
concorda com os termos do regulamento concernentes ao referido
programa.
 
3.DA CONTRAPRESTAÇÃO

3.1. O AFILIADO pagará uma única vez o valor de R$ 59,90
(cinquenta e nove reais e noventa centavos) pela compra do
acesso à plataforma de estudos ZUM ACADEMY e R$ 49,90
(quarenta e nove reais e noventa centavos) pela compra relativa à
ATIVAÇÃO TRIMESTRAL DO SISTEMA EMPREENDEDOR
(válida pelos próximos três meses a contar da data da compra)
para ingressar no “PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO POR
INDICAÇÃO”.

3.2. O AFILIADO deverá, após a ativação na plataforma ZUM
BUSINESS, efetivar seu cadastro pessoal e intransferível na
plataforma ZUM ACADEMY (zumacademy.com.br) utilizando-se
dos MESMOS DADOS PESSOAIS informados na plataforma ZUM
BUSINESS para reconhecimento, ativação e início do acesso aos
seus cursos. 
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3.3. Após o pagamento e efetivação do cadastro, a liberação da
plataforma Zum Academy será efetivada em até 48 (quarenta e
oito) horas.

3.4. O valor dos produtos que dão acesso ao ingresso no ZUM
BUSINESS poderá ser reajustado anualmente, todo o mês de
janeiro pelo Índice Geral de Preços ao Mercado da Fundação
Getúlio Vargas (IGPM-FGV) ou outro índice que venha a substituí-
lo.

3.5. O valor pago pelos produtos será liquidado através de
transferência bancária, cartão de crédito, débito em conta, boleto
bancário, voucher e bonificação interna.

3.6. Para manutenção da participação no “PROGRAMA DE
BONIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO” o afiliado deverá manter-se
ativo com o pagamento trimestral da manutenção de seu
SISTEMA EMPREENDEDOR, composto por site profissional
exclusivo e sistemas de captação de leads e e-mail marketing.
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3.7. O sistema de construção de equipes é composto por uma
matriz 2x10 onde o derramamento ocorre única e exclusivamente
com o desenvolvimento da rede, através de novos cadastros de
empreendedores, não havendo garantia de resultado e não sendo
esta construção de responsabilidade da empresa.

3.8. Ao final da primeira fase do “PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO
POR INDICAÇÃO” e, estando o afiliado ATIVO no Programa de
Bonificação, estará apto a passar para a FASE 2 do PROGRAMA
DE BONIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO E FASES POSTERIORES”. 

3.9. A obtenção de resultados econômicos depende única e
exclusivamente do desenvolvimento das vendas e/ou construção
e desenvolvimento de equipe porcada afiliado. 

3.10 Obtendo o afiliado resultados econômicos e solicitado o
saque destes valores para conta bancária registrada sob sua
titularidade (devidamente verificada através de seus documentos
pessoais), será cobrada a taxa administrativa de 3% (três por
cento) do valor solicitado.
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4. SUSPENSÃO / CANCELAMENTO / REATIVAÇÃO

4.1 O afiliado pode desistir do contrato, exercitando seu direito de
arrependimento, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou
do ato de recebimento dos produtos, momento em que  os valores
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de
reflexão, serão devolvidos em até 48h após a data do aceite dos
“Termos de Cancelamento de Afiliação”.

4.2. Passado o prazo previsto no artigo 4.1, a qualquer momento
o afiliado poderá requerer sua desfiliação do PROGRAMA DE
BONIFICAÇÃO ZUM BUSINESS, com a manutenção de seu
acesso ao produto Zum Academy, sem direito a qualquer
ressarcimento.

4.3. Solicitado o cancelamento de sua participação na plataforma
de forma espontânea, deverá o afiliado emitir aceite ao termo de
cancelamento através de contato direto com o SETOR JURÍDICO
da empresa através do e-mail: juridico@zumbusiness.com.br.

4.4. A partir da data de solicitação do cancelamento não serão
devidos quaisquer bônus ao afiliado.
 

ZUM BUSINESS,
EDUCACIONAL LTDA.

w w w . z u m b u s i n e s s . c o m . b r
j u r í d i c o @ z u m b u s i n e s s . c o m . b r

Escr i t ó r i o  
Quadra  QNM Área  Espec ia l  1  Par te  C
Sa las  2001 /2002
Shopp ing  JK  -  Tagua t inga
Bras í l i a /DF  



4.5. Vencido o prazo de 3 (três) meses de utilização do Sistema
Empreendedor e, não tendo o afiliado realizado o pagamento
referente à renovação de sua ativação, este terá seu cadastro na
plataforma suspenso pelo prazo máximo de 03 (três) meses,
período em que não receberá mais qualquer bonificação. Findo o
referido prazo de 03 (três) meses sem para reativação da conta
de empreendedor, o portal fará a exclusão automática do cadastro
e, consequentemente, do “PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO POR
INDICAÇÃO”.

4.6. Com a exclusão do AFILIADO do sistema conforme
mencionado no art. 4.3. os pontos acumulados e a estrutura de
equipe e de bonificação serão definitivamente perdidos.

5. REATIVAÇÃO NO SISTEMA

5.1. Efetivada a reativação trimestral do Sistema Empreendedor
antes de vencer o período de 3 (três) meses de inatividade, o
afiliado passará automaticamente a fazer parte do “PROGRAMA
DE BONIFICAÇÃO”, voltando, à partir deste momento e até o
próximo vencimento, a receber suas bonificações relativas à suas
indicações e de sua equipe deste momento em diante.
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5.2. Para um afiliado cancelado voltar a ser ativo, ele deve ser
convidado novamente por algum afiliado ativo e fazer sua adesão
conforme feito na primeira vez e, assim, será considerado um
novo afiliado.

6. PRIVACIDADE

6.1. A garantia à privacidade das informações dos AFILIADOS no
SISTEMA é um comprometimento do ZUM BUSINESS que não
fornecerá as informações do AFILIADO a terceiros sem prévia
autorização do mesmo, salvo os casos onde seja necessário
responder às solicitações ou perguntas de autoridades
governamentais, judiciárias, policiais, etc, de acordo com a lei. 

6.2. As informações cedidas pelo AFILIADO e registradas devido
ao uso do SISTEMA poderão ser utilizadas pela ZUM BUSINESS
nos limites de cumprimento de suas atribuições legais, atendendo
aos princípios da transparência, qualidade e segurança, sendo os
contatos telefônico e de e-mail, especificamente, utilizados
também para sua identificação e localização junto à sua equipe de
afiliados, como insumos para o mapeamento de informações de
mercado e para formação de estatísticas para utilização da ZUM
BUSINESS, com o objetivo de aprimorar e criar campanhas e
serviços mais personalizados que atendam com maior qualidade 
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todos os seus membros, sempre nos ditames da Lei Federal nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e demais normas
aplicáveis. O AFILIADO concorda com este procedimento e dá
plena autorização para tanto.

6.3. O AFILIADO autoriza a ZUM BUSINESS a estabelecer com
ele comunicação por meio de telefone, carta, telegrama, e-mail,
SMS, notificação (mensagem instantânea) e outros meios
eletrônicos conhecidos ou que venham a ser disponibilizados no
futuro.

6.4. Assim, tendo em vista as cláusulas do presente
REGULAMENTO, o AFILIADO concorda integralmente com as
disposições, se comprometendo a respeitar as condições aqui
previstas de forma irretratável e irrevogável, bem como a utilizar
de modo proveitoso e legal os serviços a ele oferecidos.

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O contato com a empresa para suporte será feito,
preferencialmente, via whatsapp pelo número (61) 9881-1560 e,
somente em caso de paralisação do citado aplicativo de
mensagens, via e-mail zumbusiness@zumbusiness.com.br. 
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7.2. A Administradora da empresa poderá, a qualquer tempo,
modificar os termos do presente regulamento, sem, todavia, violar
eventuais direitos adquiridos onerosamente pelos AFILIADOS
anteriormente à data de sua modificação.

7.3. O Sistema ZUM BUSINESS tem validade por tempo
indeterminado e tem início a partir da data de adesão.

7.4. Na hipótese de a ZUM BUSINESS vir a ser encerrada, será
garantida a comunicação prévia aos afiliados e clientes de no
mínimo 60 (sessenta) dias, de sorte que, os benefícios e pontos
serão devidos até a data do efetivo encerramento da plataforma,
não sendo mais nada devido após seu encerramento.

7.5. A nulidade, invalidade ou inaplicabilidade de qualquer
disposição ou cláusula deste REGULAMENTO não afeta ou
invalida as demais, devendo a cláusula declarada nula, inválida
ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as Partes a
resultado tão próximo quanto legalmente possível daquele
originalmente almejado do ponto de vista comercial, econômico e
jurídico.

7.6. Eventuais questões judiciais deverão serão dirimidas perante
o Foro da Comarca de Brasília-DF, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Ao aceitar eletronicamente o presente Termo de Adesão, o
USUÁRIO se tornará AFILIADO e declara que leu e compreendeu
o REGULAMENTO e que adere expressamente ao sistema ZUM
BUSINESS e seu respectivo Programa de Bonificação, bem como
concorda em se submeter integralmente às alterações futuras no
REGULAMENTO e disposições das políticas deste site.
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Mariana L. Chagas de Souza
Diretora Jurídica



CÓDIGO DE NORMAS,
PROCEDIMENTOS E
ÉTICA DO AFILIADO
ZUMBUSINESS

D I R E T O R I A  J U R Í D I C A  Z U M  B U S I N E S S

D E P A R T A M E N T O  D E  É T I C A  E
R E S P O N S A B I L I D A D E  



CÓDIGO DE NORMAS, PROCEDIMENTOS E
ÉTICA DO AFILIADO ZUMBUSINESS

Prezado (a),

Este documento foi construído de forma participativa com
diferentes áreas da nossa Empresa, buscando as melhores
práticas para o dia a dia. Nele constam nossa missão, valores,
nossos princípios, públicos de relacionamento, conduta
profissional, entre outros temas que permeiam o
desenvolvimento e o crescimento sustentável do nosso negócio.

Aqui você encontrará os tipos de atitudes e comportamentos
esperados de todos os nossos diretores, parceiros,
colaboradores e afiliados na condução de suas atividades diárias
para um ambiente de trabalho honesto, justo e de acordo com a
lei.

Este Código tem como principal objetivo reforçar o compromisso
da Empresa e guiar os administradores, colaboradores, afiliados
e demais públicos que se relacionam com a Zum Business, para
uma atuação íntegra e que reflita o nosso propósito de
continuar transformando vidas através do conhecimento, do
lazer e da liberdade financeira e geográfica.

O Código de Ética e Conduta deve ser distribuído a todos os
integrantes da Zum Business, que não poderão alegar, em
qualquer hipótese ou sob qualquer argumento,
desconhecimento das diretrizes e princípios nele constantes.
Buscando o desenvolvimento contínuo de nosso trabalho e
objetivos, é essencial que a ética faça parte do nosso cotidiano, e
reafirmamos nosso comprometimento com o cumprimento
deste Código de Ética e Conduta, para que possamos avançar
sempre. 

Boa Leitura!
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Possibilitar aos nossos afiliados o alcance da
liberdade financeira e geográfica através do
conhecimento e do lazer. 

·Transparência: Incentivar sempre a manutenção da
integridade e transparência em todos os nossos processos
para estabelecer uma cultura de conformidade com as leis,
políticas e procedimentos da Empresa.

·Solidariedade: Alavancar a expertise e os recursos para
promover a conexão entre as áreas e o relacionamento
interpessoal, agregando mais valor e cultura colaborativa
para o modelo de negócio.

·Segurança: Defender a dignidade do trabalho e dos
indivíduos, respeitando a diversidade e valorizando as
diferenças para manter uma cultura de trabalho saudável e
equilibrada.

·Sustentabilidade: Manter o suprimento de todos os
compromissos firmados entre todos os envolvidos na
proposta empresarial através de uma cultura de inovação,
melhorias contínuas e foco, amparada na simplificação dos
processos e procedimentos. 
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À título de esclarecimento e interpretação deste Código,
seguem as nomenclaturas a serem utilizadas em
referência ao público e seus respectivos significados:

•Colaboradores: todos os profissionais com vínculo
empregatício, além de estagiários, jovens aprendizes e
corpo diretivo.

•Fornecedores: toda e qualquer pessoa física ou jurídica
que a Companhia se relacione ou venha a se relacionar,
prestador de serviço, fornecedor, parceiro de negócio,
terceiro contratado ou subcontratado, independentemente
de contrato formal ou não, incluindo aquele que utiliza o
nome da Companhia para qualquer fim, fornece material ou
interage com Agente Público ou com outros terceiros em
nome da Zum Business.

•Afiliados: toda pessoa física ou jurídica que ao adquirir o
produto de entrada passa a fazer parte do Plano de
Negócios da Zum Business como Empreendedor
Independente, mediante aceitação dos termos descritos no
Termo de Adesão.

•Liderança: são todos os afiliados que, como
Empreendedores Independentes, fazem gestão de equipes
(de uma ou mais pessoas).
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Nossos Afiliados possuem relação direta com o sucesso
do negócio, por este motivo acreditamos que respeito e
parceria são as chaves para o sucesso e, por isso, zelamos
pela transparência e confiança. 

A empresa se compromete a não utilizar ou incentivar
práticas de recrutamento enganosas, desleais ou que
induzam ao erro no seu relacionamento com o potencial
empreendedor independente.

I. Para ingressar no plano de bonificação Zum Business, o
interessado deverá se cadastrar através de um afiliado que
lhe fornecerá seu link de convite. 

II. Somente podem firmar o Contrato e se tornar um
Afiliado Zum Business pessoas jurídicas ou a pessoa Física
maior de 18 anos ou emancipada. 

III. Cada Filiado somente pode deter apenas um Contrato
em seu CPF e um em seu CNPJ sob um único patrocínio
cada. Também não poderá deter indiretamente a
titularidade de outro Contrato, em nome de terceiros. 
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IV. Não serão admitidos a duplicidade de IDs, ainda que de
forma oculta, com dados falsos ou dados de terceiros que
não anuíram o cadastro. Ocorrendo denúncia e
comprovação, os cadastros tidos como ilegais serão
desconsiderados para todos os efeitos, podendo a Zum
Business solicitar qualquer documento quando necessário e
fazer qualquer bloqueio provisório de ID até que sejam
enviadas as devidas documentações.

V. O Afiliado não poderá usar nomes de terceiros, registros
gerais falsos ou números de identificação fictícios para
driblar esta política.

VI. É importante que o Afiliado leia com atenção o contrato
com as regras e diretrizes básicas da relação que irá manter,
assim como este Código.

VII. Efetivado o cadastro, o sistema gerará automaticamente
um número de ID para o Afiliado e seu usuário e senha, que
compõem o login. 

VIII. O ID (Código de Identificação), o login e os diretos
decorrentes do cadastro pertencem ao Afiliado e só podem
ser bloqueados ou extintos em caso de decisão da
Comissão Disciplinar ou no caso de rescisão contratual, na
ocorrência das hipóteses previstas neste Código ou por
solicitação do Afiliado. 

IX. A rede de negócios pertence à Zum Business, titular dos
direitos da marca Zum Academy, Zum Play e de outros
produtos comercializados. 
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X. Efetivado o cadastro, o sistema gerará automaticamente
um número de ID para o Afiliado e seu usuário e senha, que
compõem o login. 

XI. O ID (Código de Identificação), o login e os diretos
decorrentes do cadastro pertencem ao Afiliado e só podem
ser bloqueados ou extintos em caso de decisão da
Comissão Disciplinar ou no caso de rescisão contratual, na
ocorrência das hipóteses previstas neste Código ou por
solicitação do Afiliado. 

XII. A rede de negócios pertence à Zum Business, titular dos
direitos da marca Zum Academy, Zum Play e de outros
produtos comercializados. 

XIII. Ocorrendo quaisquer das hipóteses de extinção do ID
por rescisão contratual ou por vontade do afiliado, a rede se
comprimirá dinamicamente. Entretanto, por razões
estratégicas, para preservação dos direitos do Afiliado e
mesmo para contingências em ações judiciais ou
administrativas, é facultado à Zum Business manter este ID
ativo na rede por tempo indeterminado.

XIV.O ID (Código de Identificação) e o login, assim como os
direitos decorrentes, são intransferíveis, salvo no caso de
falecimento do Afiliado, onde serão aplicadas as regras de
sucessão em vigor em território nacional. Neste caso, deve
ser enviado à Zum Business o atestado de óbito do Afiliado
e um documento comprovando a condição de único
herdeiro ou com autorização dos demais herdeiros. 
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XV. Ainda excepcionalmente, a Zum Business pode, a seu
exclusivo critério, aceitar a transferência do ID e dos direitos
decorrentes nos casos em que haja concordância dos
envolvidos no contrato, devendo ser submetido para
análise. A recusa poderá se dar sem que haja a necessidade
da exposição dos motivos, sobretudo porque tal recusa
poderá se dar para a preservação dos envolvidos
indiretamente na rede.

XVI. A Zum Business veta qualquer comercialização de ID
por terceiros. Não reconhecendo qualquer transação de
compra e venda como legítima, passando o ID para situação
de bloqueio para análise do caso.

XVII. A ativação de novos afiliados através da utilização de
saldo de bonificação é uma transação de opção e
responsabilidade única e exclusiva do Afiliado que fará o
pagamento.

XVIII. Fica vetada a utilização de saldo de bonificação para
ativação de linhas colaterais (paralelas), devendo ocorrer
apenas para ativação de afiliados de linhas descendentes.
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I. A Zum Business possui um moderno sistema virtual de
gerenciamento de seu plano de bonificação para auxiliar o
Afiliado da melhor forma possível na administração do seu
negócio.

II. Por meio do Escritório Virtual, o Afiliado pode gerenciar
sua rede, consultar seus bônus e adquirir outros produtos. 

III. O acesso ao escritório virtual também permite ao
Afiliado: 

• Atualizar dados cadastrais; 
• Analisar a sua performance; 
• Analisar seu desempenho e o de sua rede; e, 
• Acessar sua Plataforma de Estudos Zum Academy

IV. Para acessar o Escritório Virtual, o Afiliado deve inserir
seu login (usuário) e sua senha pessoal. A senha inicial será
registrada no momento do cadastro e pode ser alterada a
qualquer momento pelo próprio Afiliado. A senha do
Afiliado é pessoal e intransferível, de responsabilidade
exclusiva do próprio Afiliado. Em caso de extravio, o Afiliado
deve solicitar através do site a opção “esqueci minha senha”. 

V. O Afiliado é responsável pela atualização de seus dados
cadastrais, sobretudo endereço eletrônico, não podendo
argumentar qualquer falha na comunicação por
desatualização de seus dados.
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I. Os ganhos do Afiliado empreendedor independente serão
decorrentes da venda e do consumo de produtos ou
serviços aos consumidores e suas linhas descendentes.

II. O Plano de Negócios Zum Business estabelece todas as
vantagens possíveis de serem alcançadas pelo Afiliado ao
tornar-se um empreendedor independente através da
oportunidade de negócio, delimitando cada bônus e seus
respectivos limites. Para ter direito a receber qualquer
bônus, o Afiliado deve estar ativo no Plano de Bonificação. 

III. O potencial empreendedor independente deve ser
informado pelo Afiliado de que os ganhos e vendas reais
podem variar de pessoa para pessoa e dependerão das
habilidades, do tempo dedicado e dos esforços aplicados no
negócio pelo empreendedor independente, entre outros
fatores. Permitir informações suficientes para permitir uma
avaliação razoável da oportunidade de negócio e de
medição de renda.

IV. Os bônus, bem como qualquer pagamento ou prêmio,
estão sujeitos à tributação vigente.

V. Eventuais bônus pagos decorrentes de vendas
canceladas posteriormente ou devoluções serão deduzidos
do bônus do Afiliado nos meses subsequentes ou quando
houver saldo. 
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VI. A Zum Business pode adotar outros critérios específicos
pertinentes ao pagamento dos bônus, de acordo com sua
conveniência e necessidade. 

VII. É facultado à Zum Business efetuar desconto no bônus
do Afiliado referente a multas e sanções disciplinares
decorrentes de infrações éticas e se, por ação ou omissão
do Afiliado, voluntária ou não, a Zum Business sofrer
qualquer tipo de condenação judicial ou administrativa, é
conferido à empresa o direito de ressarcimento, podendo, a
seu critério, descontar dos bônus do Afiliado.

I. Todo Afiliado ativo está automaticamente habilitado a
participar do plano de Negócios Zum Business, podendo
usufruir das diversas vantagens dele decorrentes. O Plano
de negócios estabelece as fases progressivas de qualificação
que podem ser alcançadas pelo Afiliado, de acordo com os
critérios e regras traçadas no Plano de Negócios e neste
Código. 
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II. A Zum Business poderá promover eventos de
reconhecimento de qualificados. Entretanto, não está
obrigada a reconhecer qualificados envolvidos em desvios
éticos apurados pela Empresa e seu corpo diretivo e
corporativo. 

III. É expressamente proibido o uso ou divulgação de
qualificação não atingida de acordo com o Plano de
Negócios Zum Business. O uso indevido, ou divulgação falsa
estará sujeito às penas previstas neste Código de Ética.

I. Como valorização do Afiliado, a Zum Business pode
desenvolver algumas campanhas especiais em forma de
sorteios e prêmios. Nesses casos, o regulamento de cada
campanha contemplará os critérios e os prêmios, devendo
ser disponibilizado no portal oficial da Zum Business.

II. O regulamento disporá sobre restrições de privilégios
para Afiliados envolvidos em desvios éticos, apurados pelo
corpo diretivo e corporativo da empresa. Toda e qualquer
alteração ou inclusão das regras constantes nos manuais,
ou mesmo a publicação de algum comunicado, será
disponibilizado no escritório virtual do Afiliado, que é o
canal oficial de comunicação, ou canais oficiais do Youtube,
Telegram, Instagram e Facebook.
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III. O Afiliado é responsável pela atualização de seus dados
cadastrais, sobretudo endereço eletrônico, não podendo
argumentar qualquer falha na comunicação por
desatualização de seus dados.

I. A Zum Business não cobra nenhuma taxa de adesão do
afiliado. Porém para que ele se habilite a receber ganhos de
Rede sobre o sistema de Bonificação, é necessário que faça
uma única compra inicial relativa à aquisição de seu acesso
à plataforma de Estudos Zum Academy, produtos
relacionados ao pacote Zum Business lá inseridos e no
mínimo duas vendas da plataforma Zum Academy.

II. O Afiliado Zum Business deve oferecer ao cliente em
potencial explicação e demonstração precisa e completa
sobre o preço dos produtos e eventuais condições de
crédito, forma de pagamento, o direito de arrependimento
constante no Código de Defesa do Consumidor, inclusive
políticas de devolução e demais condições. O Afiliado deve
se comprometer a fornecer respostas precisas e inteligíveis
para as perguntas do cliente.

III. Os Afiliados deverão buscar sempre oferecer os
produtos da Zum Business com o preço determinado pela
empresa. Verificada a oferta do produto abaixo do preço
permitido 
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I. A Zum Business exige que seus Afiliados busquem,
recrutem e patrocinem de maneira ética e legal, respeitando
as diretrizes deste Código e do Termo de adesão de Afiliado.

II. O Afiliado poderá empregar métodos próprios para a
escolha de como buscar novos Afiliados. Entretanto, é de
suma importância que os métodos utilizados se pautem na
ética, estejam em perfeita consonância com as regras deste
Código, não ofendam nenhum dispositivo de legislação
pátria e não afetem terceiros, envolvidos ou não no Plano
de Negócios.

com o objetivo de promover concorrência desleal, será
considerada falta grave e o infrator poderá ter suspenso ou
cancelado seu ID.

IV. Para que o afiliado se habilite a receber ganhos de Rede
sobre o consumo dos produtos dependentes de ativação
mensal para sua manutenção, é necessário que o Afiliado
faça uma adesão inicial e um pagamento mensal conforme
estabelecido no plano de negócio.
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I. Não será permitida a mudança de linha de patrocínio de
contas ativas no plano de Bonificação Zum Business. 

II. Na verificação de mudança de linha de patrocínio em
violação a este Código, o Afiliado terá os cadastros
posteriores cessados e deverá retornar a posição de origem,
ou, após análise do corpo diretivo e corporativo da Zum
Business, ser banido. 

III. O Afiliado não poderá planejar ou se envolver em
atividades que sugiram mudança de linha ou duplo
patrocínio. Havendo fundados indícios de duplo patrocínio,
o Afiliado que for duplamente patrocinado perderá
qualquer direito sobre o ID e sobre a rede gerada na
segunda linha de patrocínio, comprimindo-se
dinamicamente a rede, permanecendo inalterado o status
do primeiro patrocínio. Caso se comprove a ciência do
segundo patrocinador, este poderá ter seu ID suspenso ou
cancelado.
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I. Aliciamento é o ato de convidar, recrutar, persuadir,
incentivar ou patrocinar um Afiliado de outro Patrocinador,
inclusive incentivando-o ao cancelamento de sua conta,
ativa ou pendente, para transferência de rede. Tal ato é
abominável em nosso negócio e será rigidamente tratado e
julgado.

II. É vedado ao Afiliado incitar, aliciar ou recrutar direta ou
indiretamente outros Afiliados da Zum Business, de sua
rede e, principalmente, de terceiros, para aderirem ou
migrarem para outras empresas ou migrarem de rede.

III. A Zum Business disponibiliza instrumentos de
visualização de rede, e outras informações pessoais
estratégicas. A utilização destes instrumentos para
promover o aliciamento será considerada falta grave e
poderá resultar na rescisão do contrato e o desligamento do
Afiliado da rede de negócios.

IV. Qualquer mudança de Patrocinador pode significar
alterações de efetivações e benefícios em toda a linha de
patrocínio ascendente, prejudicando a integridade do
negócio. Portanto, salvo exceções previstas neste Código do
Negócio, a relação entre o Afiliado e seu Patrocinador
deverá ser protegida. 



CÓDIGO DE NORMAS, PROCEDIMENTOS E
ÉTICA DO AFILIADO ZUMBUSINESS

17

V. Nenhum Afiliado poderá criticar ou interferir no
relacionamento de outro Afiliado com seu Afiliado
Patrocinador ou linha de patrocínio ascendente. A tentativa
de influenciar ou persuadir outro afiliado a mudar de
Patrocinador ou aliciar para participar de outro marketing,
seja através de benefícios, incentivos, solicitação ou
qualquer outro argumento, será tratado como falta grave
pela Zum Business. 

VI. Os casos comprovados de aliciamento estarão sujeitos
às seguintes punições: 
•Notificação; 
•Multa;. 
•Bloqueio do ID; 
•Suspensão do Cadastro por tempo indeterminado; 
•Cancelamento definitivo do Contrato. 

VII. As penas aqui referidas serão aplicadas tanto para
quem aliciou quanto para quem se deixou aliciar. 

VIII. Verificada a oferta de produtos abaixo dos preços
permitidos com o objetivo de promover concorrência
desleal, será considerada falta grave e o infrator poderá ter
suspenso ou cancelado seu ID.
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I. A Zum Business espera de sua liderança uma postura
comprometida e idônea, demanda-se igualdade de
tratamento para com seus liderados, incentivo ao
desenvolvimento, compartilhamento de ideias e
responsabilização pelos resultados entregues sob sua
supervisão.

II. Deve ocorrer a liderança pelo exemplo e incentivo dos
líderes para que todos os Afiliados respeitem as regras e
trabalhem de acordo com o que se espera e é posto neste
código de conduta.

III. Cabe ao líder manter os canais de comunicação abertos
e transparentes com seus liderados e não acobertar
posturas e comportamentos prejudiciais ao negócio e
contrários aos princípios estabelecidos neste Código de
Ética e Conduta.

IV. Não é aceitável na Zum Business qualquer abuso de
poder e/ou práticas de assédio moral e falta de respeito
com o indivíduo.
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I. A relação com nossos fornecedores e prestadores de
serviços é uma relação de estreita parceria que influencia na
qualidade dos nossos produtos e serviços. Essa relação é
baseada em práticas de negócios eficientes, honestas e
transparentes, dentro dos princípios éticos, respeito às leis
e às normas vigentes. 

II. Não é aceitável qualquer tipo de propinas, pagamentos
impróprios, presentes ou doações que denotem caráter de
influência em decisões.

III. Não é tolerado tirar vantagem de fornecedores usando a
influência comercial ou o nome da Zum Business em
benefício próprio.

IV. A Zum Business não permite a seus fornecedores,
parceiros e/ou prestadores de serviços realizarem qualquer
tipo de prática corruptivas, práticas danosas ao meio
ambiente e/ou práticas relacionadas ao trabalho infantil,
compulsório, forçado, escravo ou análogo e demais que
contrariem as boas práticas de responsabilidade social
estabelecidas pelo grupo.

V. As decisões de contratação de fornecedores, parceiros
e/ou prestadores de serviços devem se nortear por critérios
objetivos que abranjam todos os aspectos fundamentais da
seleção, dentre eles qualidade, preço e condições de 
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pagamento, conformidade técnica, desempenho, prazo,
condições de garantia e o que mais for relevante e aplicável
em cada caso.

A Zum Business não deve adotar ações que possam
denegrir a imagem de seus concorrentes, bem como de
seus produtos e serviços, bem como não aprovará, de
forma alguma, que Afiliados a ela relacionados denigram os
produtos, planos de venda e de marketing ou qualquer
outro atributo de outra empresa de venda direta.

I. É vedado ao Afiliado, no desempenho de sua atividade,
depreciar, difamar ou proferir qualquer opinião pejorativa
acerca de outras empresas, concorrentes ou não da Zum
Business. 

II. É vedado ao Afiliado tecer comparações de produtos ou
serviços com o objetivo de depreciar marca alheia, fazendo
comparações enganosas. Os pontos de comparação devem
ser baseados em fatos que possam ser comprovados. 

III. Os Afiliados infratores serão penalizados de acordo com
as regras previstas neste Código, sem prejuízo das medidas
civis e criminais por injúria, difamação e calúnia.
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IV. Não é admissível o uso de métodos ilegais ou antiéticos
para a obtenção de informações sobre concorrentes, como
segredos de negócios, indução à divulgação de informações
confidenciais por parte de seus colaboradores ou furto de
informações sigilosas e confidenciais, dentre outros. 

I. A Zum Business preza pelo uso ético e seguro de
quaisquer modelos de redes sociais. Orienta que apenas
colaboradores autorizados pela área de Marketing e/ou
assessoria de imprensa da Empresa falem em nome do
grupo, seja em relatos verbais, escritos e/ou imagens, e
repudia condutas de preconceito e ofensas por parte de
seus colaboradores em mídias sociais. 

II. É proibido fornecer informações e/ou dados em nome da
empresa sem a autorização da área de relacionamento com
a imprensa.

III. Incentivamos os nossos colaboradores o uso de
hashtags internas e o compartilhamento de publicações de
fontes oficiais, como Instagram, Facebook e YouTube, desde
que 
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não haja alterações de contexto ou publicações de
informações confidenciais que ainda não tenham sido
liberadas pelo grupo.

IV. É vedada a criação de domínio (URL) pelos Afiliado que
contenha a palavra Zum Business, Zum Business Oficial,
Zum Academy, Zum Academy Oficial, entre outras marcas
sob domínio da Zum Business, suas derivações, bem como
os nomes de seus produtos e serviços, incluindo
Subdomínios.

V. Qualquer site vinculado à marca Zum Business e marcas
vinculadas deverá conter em seu topo: NOME do Afiliado, E
A FRASE “ ESTE SITE PERTENCE A UM AFILIADO ZUM
BUSINESS”.

VI. Também se faz necessário ter um link e menção ao
portal oficial da empresa, caracterizando assim a
transparência plena.

VII. É vedada a criação de redes sociais com nomes que
levem a crer, supor ou deixar dúvidas de que é uma rede
OFICIAL da Zum Business sendo necessário deixar claro
NOME do Afiliado, bem como constar na descrição do
canal/rede social, explicitamente que não é uma rede social
oficial da empresa, ao criar páginas ou conteúdos para
redes sociais (Facebook / Instagram / Youtube/ Entre
Outros) - É expressamente proibido o uso da palavra
OFICIAL vinculado a marca Zum Business e suas derivações
em qualquer rede social, portal, site ou derivados que
possam induzir que a página, perfil, canal, etc., é de
responsabilidade ou desenvolvido pela Zum Business.
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VIII. É vedada a inserção de imagens, fotos, ilustrações e
quaisquer outras criações intelectuais que não sejam
disponibilizadas pela Zum Business, de autoria do Afiliado
ou com relação a qual não haja autorização expressa do
respectivo autor para utilização em anúncios que
contenham a marca e os produtos Zum Business. 

IX. Qualquer uso da marca não expressamente autorizado
pela Zum Business junto ao Afiliado ou não previsto neste
Código deverá ser interpretado como irregular. 

X. Os Afiliados estão proibidos de fornecer qualquer
informação ou responder quaisquer indagações em nome
da Zum Business, de forma corporativa ou institucional. São,
contudo, autorizadas divulgações, publicações e outros
materiais com vistas a divulgar a atividade do Afiliado, desde
que este o faça esclarecendo que a iniciativa é pessoal e
ressalte sua condição de Afiliado, devendo qualquer
publicação respeitar os limites deste Código de conduta
ética.

I. A informação é um dos bens mais valiosos para a Zum
Business e auxilia na melhoria da governança corporativa,
proporcionando apoio direto aos objetivos da instituição,
contribui com os resultados financeiros e melhora a
imagem da Zum Business como instituição confiável,
honesta e séria. 
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II. A informação é um dos bens mais valiosos para a Zum
Business e auxilia na melhoria da governança corporativa,
proporcionando apoio direto aos objetivos da instituição,
contribui com os resultados financeiros e melhora a
imagem da Zum Business como instituição confiável,
honesta e séria. 

III. Por isso é terminantemente proibida a gravação de
áudios, filmagem e fotografias que divulguem conteúdos
estratégicos da empresa, como, por exemplo: projetos,
planos de mercado, ou seja, toda e qualquer informação
confidencial. 

I. A Zum Business e seus empreendedores independentes
devem se comprometer a contatar outros empreendedores
independentes de modo adequado e em horários razoáveis,
de forma a evitar qualquer incômodo. 

II. Assim como a Zum Business, os Afiliados devem tomar as
medidas apropriadas para garantir a proteção de todas as
informações pessoais fornecidas por um consumidor, um
consumidor em potencial ou um empreendedor
independente, sempre de acordo com as normas da
legislação brasileira.
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I. Fica vedado à todos os afiliados a comercialização para
outros Afiliados de quaisquer materiais não aprovados pela
Zum Business e que não atendam aos mesmos padrões
adotados pela empresa, sejam eles impressos, eletrônicos
ou em qualquer outra forma. 

II. As marcas de produtos e serviços comercializados pela
empresa são de titularidade da Zum Business e protegidas
por direitos autorais. 

III. Nenhum Afiliado está autorizado a utilizar as marcas em
desconformidade com os padrões da Zum Business, a não
ser com autorização expressa

IV. Qualquer material impresso ou digital de propaganda
produzido pelo Afiliado deverá, antes da divulgação, ser
submetido ao Corporativo e ao Departamento de Marketing
da Zum Business para colheita de sua aprovação. 

V. Em qualquer caso, o material a ser divulgado deve
esclarecer que se trata de um material produzido por um
Afiliado, assim como constar o nome completo do Afiliado e
seu ID de cadastro. 

VI. É vetada a produção e divulgação de qualquer meio de
incentivo citando nome, marcas ou logotipos da empresa.
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VII. Qualquer divulgação promovida pelo Afiliado que
envolva direito de terceiros, inclusive de ordem autoral ou
de imagem, este deve se assegurar que possui o direito de
uso e divulgação, respondendo integralmente em caso de
violação.

Todo Afiliado Zum Business, no trato com possíveis clientes
e novos prospectos, deve:

I. Se identificar para o possível consumidor dizendo seu
nome, identificando-se como Afiliado independente da Zum
Business e informando o objetivo do seu contato;

II. Oferecer informações precisas dos produtos, preços
corretos, condições de pagamento e garantia;

III. Fazer contato com consumidores e possíveis
consumidores em horário comerciais; 

IV. Sanar as dúvidas dos consumidores corretamente e
cautelosamente; 

V. Encerrar o contato imediatamente se o consumidor ou
possível consumidor solicitar;
 
VI. Proteger os dados dos consumidores.
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Todo Afiliado Zum Business, no trato com possíveis clientes
e novos prospectos, não deve:

I. Vender com descontos para conseguir indicações; 

II. Realizar propagandas enganosas que possam induzir
consumidores ao erro; 

III. Fazer falsas comparações e difamações com/de outras
empresas.
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I. Uma denúncia somente será aceita com provas que
tenham no máximo 90 dias do fato ocorrido.

II. Caso seja comprovada a participação de um Afiliado em
qualquer ocorrência, a Zum Business se reserva o direito de
bloquear, suspender ou mesmo cancelar o contrato do
Afiliado. Para isso, não é necessário oferecer denúncia,
apenas a comprovação por parte da Zum Business.
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I.  A apuração de desvios éticos ou violação de regra pode
se dar de ofício pela Zum Business ou mediante denúncia
formal de Afiliado, escrita e identificada, contendo descrição
dos fatos, eventuais provas, devendo ser endereçada ao e-
mail juridico@zumbusiness.com.br. 

II. O denunciante tem a responsabilidade de preencher
corretamente o “Formulário de Registro de Denúncia” e
pode ser penalizado caso acrescente informações falsas que
possam induzir a Zum Business a erro. 

III. Somente são consideradas válidas as denúncias
acompanhadas de suas provas, contendo a identificação
correta do suposto infrator e do executivo denunciante, as 
informações detalhadas do caso, incluindo provas ou fortes
evidências da infração cometida. 

IV. Não serão aceitas e sequer consideradas as denúncias
vazias, sem um mínimo de razoabilidade e de indícios do
cometimento do ato denunciado. 

V. As denúncias iniciadas de ofício ou recebidas podem, a
teor do que a componha, serem classificadas como
“insuficientes”, “improcedentes” ou “procedentes”, nos
seguintes termos: 
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VI. Após a classificação da Denúncia por parte da Zum
Business, o Afiliado denunciante é informado sobre a
referida classificação da sua denúncia podendo, caso
queira, acrescentar informações nos casos classificados
como “insuficientes” ou “improcedentes”.

•São classificadas como “insuficientes” as denúncias
que não contenham as informações mínimas
necessárias para análise do caso; 

•São classificadas como “improcedentes” as denúncias
que se referem à interpretação equivocada das regras
aplicáveis ou que restaram inverídicas após a apuração
preliminar; 

•São classificadas como “procedentes” as denúncias
que efetivamente tratam de infrações às regras
aplicáveis e que se verificaram um mínimo de
materialidade; 
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I.  Não serão recebidas denúncias anônimas. 

II. Será avaliada a gravidade da denúncia, em função dos
riscos e impactos envolvidos. 

III. Independentemente da gravidade do caso, das provas e
evidências recebidas, o denunciado terá sempre
resguardada a sua oportunidade de prestar esclarecimentos
e anexar sua defesa e versão do processo, assim como
apresentar as provas que possui. 

IV.  A concessão de prazo para resposta será enviada para o
e-mail cadastrado junto à Zum Business, sendo de
responsabilidade do Afiliado a manutenção atualizada do
seu cadastro. 

V. Em caso de conduta grave que importe na ofensa ao
direito de terceiros, a Zum Business poderá decidir pela
suspensão provisória do ID Afiliado, suspensão do
recebimento de bônus, suspensão de benefícios ou de
reconhecimentos ou restrição de acessos a informações, até
conclusão final do caso. 

VI. Não convencida acerca da veracidade dos fatos, a Zum
Business poderá sempre pedir a coleta de mais provas ou
complementação dos esclarecimentos, assim como abrir
novo prazo para manifestação caso a denúncia seja aditada
ou completada por outra da mesma natureza. 
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VII. A ausência de defesa do acusado não importará na
aceitação dos fatos que lhe são imputados, porém
acarretará a confissão quanto às questões de fato. 

VIII. A Zum Business poderá denegar oitivas ou pedidos
feitos pelos Afiliados considerados impertinentes,
meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos.

I. Reconhecida responsabilidade do denunciado, a
depender da gravidade da ação, a extensão do dano e a
reincidência, sempre atendendo o critério de
proporcionalidade e razoabilidade, a sanção aplicável será: 

a.      Advertência ou exigência de retratação formal; 
b.     Multa proporcional definida pelo conselho de ética; 
c.     Suspensão por até 60 (sessenta) dias do próprio ID com
a perda dos bônus correspondentes ao período decidido; 
d.   Rescisão do contrato com cessação do ID e perda de
qualquer direito sobre a rede. 

II. Apesar de as penas aplicáveis obedecerem aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, não necessitam ser
aplicadas gradualmente, de maneira que, a depender da
gravidade, pode-se aplicar a pena máxima de rescisão
contratual ou aplicar cumulativamente penas diferentes.
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I. Todas as regras deste Código se aplicam para Afiliados,
Diretoria, Corporativo, Lideranças e Consumidores.

II. A empresa se reserva no direito de tomar as atitudes
necessárias ao identificar qualquer caso relacionado às
normas deste Termo de Conduta, incluindo advertência,
suspensão provisória de ID e suspensão permanente de ID. 

III. O presente contrato possui natureza civil, regido por
suas próprias regras, pré-estabelecidas, bem como regras
de direto civil, e a comercialização de produtos e serviços
não acarreta qualquer relação de emprego.

A Zum Business se reserva no direito de alterar, incluir,
excluir ou por qualquer modo modificar as condições e
critérios deste Código ou da sua linha de produtos e
serviços.

Revogam-se as disposições em contrário

DIRETORIA JURÍDICA

DEPARTAMENTO DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE
ZUM BUSINESS 32


