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RESUMO 

 

O Marketing Multinível, conhecido também como marketing de rede que é uma estratégia 

comercial do marketing empresarial de distribuição de bens e serviços, onde a divulgação, 

negociação e distribuição dos produtos se dão pela indicação de seus associados feitos por 

divulgadores (Distribuidores) independentes que iniciam seu negócio dentro de um outro ne-

gócio já existente. Diante do cenário de instabilidade na economia, cresce a busca por oportu-

nidade e formas de driblar a situação, uma das estratégias que tem crescido é o Marketing de 

Rede ou Marketing Multinível como uma nova fonte de renda e início de novos negócios. O 

presente trabalho teve como objetivo analisar o uso do Marketing de Rede ou Marketing Mul-

tinível como marketing de oportunidade, desta forma, visando um melhor entendimento do 

tema, será apresentado neste trabalho o conceito de Marketing Multinível, assim como as 

principais características com vantagens e desvantagens, as suas estratégias, diferenciação 

entre marketing de rede e pirâmides. Conduzida através pesquisa bibliográfica e analise de 

empresas que aderiram ao modelo de negócio, se verifica que os Marketings Multinível têm 

potencial para ser um estratégia para surgimento de novas oportunidades para os negócios 

existente 

 

Palavras-chave: Marketing Multinível. Marketing de Rede, Venda direta. 
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ABSTRACT 

 

 Multilevel Marketing, also known as network marketing which is a commercial 

marketing strategy for the distribution of goods and services, where the dissemination, 

negotiation and distribution of products are given by the indication of their associates made 

by independent distributors (Distributors) who start their business within another existing 

business. Faced with the scenario of instability in the economy, the search for opportunities 

and ways to dribble the situation grows; one of the strategies that has grown is Network 

Marketing or Multi-Level Marketing as a new source of income and new business start-up. 

The present work had the objective of analyzing the use of Network Marketing or 

Multicultural Marketing as a strategy of entrepreneurship, in this way, aiming at a better 

understanding of the theme, will be presented in this work the concept of Multilevel 

Marketing, as well as the main features with advantages and disadvantages, their strategies, 

differentiation between network marketing and pyramids. Conducted through bibliographic 

research and analysis of companies that have adhered to the business model, it is verified that 

Multi-Level Marketing has the potential to be a strategy for the emergence of new 

entrepreneurs. 

 

Keywords: Multi-level marketing. Network Marketing, Entrepreneurship, Direct Selling.  
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1. INTRODUÇÃO 

Diante de uma concorrência acirrada e de um mercado cada vez mais seletivo as 

organizações passam por transformações diante um cenário de mudanças nas esferas política, 

econômica e social, a necessidade de se adaptarem a essas transformações não é 

exclusivamente das organizações, mas sim de todas que participam ativamente do processo 

econômico de um país. 

O atual cenário financeiro e econômico do Brasil e mundial, passa por uma grande 

desaceleração, impactando os diversos setores da economia e também as finanças das pessoas. 

Desde 2008 a economia mundial tem apresentado sintomas de colapso, destacando 

países desenvolvidos e, desde 2014, atinge aqueles considerados emergentes como Brasil. No 

ano de 2008  foi marcada crise financeira no EUA, este desequilíbrio econômico ocorrreu 

devido a vários fatores, um deles foi a participação do país em Guerras (Afeganistão e 

Iraque), o governo começou a gastar e investir nas guerras,o que levou um aumento de gasto 

no país, outro fator que podemos citar foi o aumento de importação por parte do país e 

dimuição da exportação, mesmo nessas condições os bancos americanos   passaram a oferecer 

mais crédito, inclusive a entes que não tinham bom histórico de pagamento de dívidas nos 

últimos anos, muitos não conseguiram pagar suas dívidas junto aos bancos,  dessa fiorma  

começou faltar  dinheiro e consequentemente passaram a falir em 2008, não só nos EUA, 

como bancos na Europa atigindo paises como Portugal, Espanha, Itália e, principalmente, a 

Grécia. 

A economia mundial começou a entrar em colapsos e como EUA está entre os maiores 

consumidores do mercado global, o dinheiro em circulação diminuiu, houve a redução da 

demanda de importação, paises que exportavam para o EUA reduziram suas atividades, a 

exemplo do Brasil, que além de exportar produtos, também utiliza empréstimos fianceiros  no 

exterior. 

No Brasil, apesar da economia internacional desfavorável ter influência ativamente, a  

exemplo a alta do dólar, fatores internos e da política do governo contribuiram para que a 

crise econômica fosse instaurada. Assim, de forma similar nos EUA, a economia brasileira 

vinha apresentando indícios de instabilidade antes mesmo do seu ápice em 2015.  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/crise-economica-grecia.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/crise-economica-grecia.htm
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De acordo com os dados do artigo publicado pelo analista econômico Carlos Góes  no 

site Mercado Popular, a queda do Produto Interno Bruto (PIB) teve um percentual  de 

crescimento significativo em 2014, em relação ao período no ano anterior, o desequilíbrio nas 

contas públicas, dívida publica, que vinha caindo desde 2002 ficou estável em 2013 e subiu 

em 2014, alta da inflação, diminuição de oferta de empregos, contribuiram para  o atual 

cenário .   

 Diante deste cenário de instabilidade, cresce a busca por oportunidade e formas de 

driblar a situação. Uma das estratégias que tem crescido é o Marketing de Rede,Network 

Marketing ou Marketing Multinível como uma nova oportunidade de modelagem de 

negócios. O marketing de multinível é considerado uma opção de baixo custo para dar início 

ao seu próprio negócio e que possibilita ganho através da venda direta.  

Portanto o estudo buscará elucidar a seguinte questão: Como o Marketing de 

Rede/Marketing Multinível, pode se tornar uma estratégia  negócios existentes ? Sendo assim, 

tem por objetivo analisar o uso do Marketing de Rede ou Marketing Multinível como 

estratégia de para o renascimento e/ou crescimento dos negócios existente, conhecer empresas 

que adotaram a prática Marketing Multinível como forma de negócio, verificar as 

caracteristica da prática doutilização do Marketing Multinível. 

 Assim, esse trabalho espera apresentar a prática do Marketing de Rede sob 

perspectiva  de apresentando suas característica positivas e negativas e várias forma de ganhos 

apresentadas pelas empresas que atuais. 

 

1.1  JUSTIFICATIVA         

             

A ideia de realizar este trabalho teve origem após a percepção do crescimento de di-

vulgação, abordagem e utilização do Marketing Multinível como uma oportunidade fonte e 

incremento de renda para os brasileiros e também de empreender e possivelmente conseguir 

uma independência financeiro sendo dono do próprio negócio. 

 Nos últimos meses a palavra crise vem tirando o sono de muitos brasileiros e todos, 

de alguma forma tenta driblá-la, no campo organizacional uma das estratégias utilizadas foi 

enxugamento da melhor forma possível do custo fixos da organização através da diminuição 

da sua equipe de colaboradores e também da oferta de novas oportunidades. 
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Neste sentido o número de desempregados cresceu e a diminuição da renda e do con-

sumo dos brasileiros. Outro crescimento realística e notável foi a da pratica do MMN, as di-

vulgações em mídias sociais, impressas e abordagens presenciais. Atualmente em nível de 

relação seja familiar, profissional, entre amigos, tem um membro de alguma empresa de 

MMN. Quem nunca ouviu frases como:  

            “Quando pensei em alguém que pudesse ganhar uma fortuna com o negócio que 

conheci, pensei em você. ”  

                        “Trabalhe para você mesmo” 

Logo após, há convites para conhecer uma ferramenta, ou participar de um evento na 

qual proporcionará ganhos surreais em tempo recorde, tudo que individuo necessita ouvir 

após ter perdido emprego ou diminuído sua renda.  A oferta de uma nova renda complemen-

tar ou até mesmo única forma de renda, possibilidade de ter seu próprio negócio vem atraindo 

inúmeras pessoas para a pratica do MMN.  

Dessa forma, se entende a importância desse estudo para melhor compreensão sobre o 

assunto como estratégia no aspecto financeiro, social e também para as organizações que ado-

taram ou tem interesse de adotar o Marketing Multinível neste atual cenário brasileiro. 

  

1.2   METODOLOGIA  

 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo sistemático, di-

ante do exposto este capítulo tratará dos métodos e técnicas, utilizadas para fazer a pesquisa, a 

forma como se deu o delineamento da pesquisa, envolvendo a sua caracterização, a definição 

do enário onde ocorreu à coleta de dados, os instrumentos utilizados para esta finalidade e o 

processo de análise de dados. 

Minayo (2007, p. 44) define metodologia de forma abrangente e concomitante (...): 

a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o tema 

ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e justificada 

dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser utilizados para 

as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a “criatividade do pes-

quisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, mé-

todos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico 

de resposta às indagações específicas. 
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Trata-se de um trabalho desenvolvido de forma exploratória, qualitativa com a utiliza-

ção da pesquisa/revisão bibliográfica, por meio do método indutivo constituído basicamente 

no levantamento de dados de variadas fontes para que contribuísse para o entendimento sobre 

o tema permitindo ao pesquisador realizar um paralelo entre o que foi pesquisado no referen-

cial teórico com à pesquisa dos dados secundários. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos cientí-

ficos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o as-

sunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se pro-

cura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Nesta perspectiva, a coleta de dados seguiu a sequência: Leitura exploratória do mate-

rial selecionado, leitura seletiva, análise crítica dos estudos escolhidos, coleta de dados secun-

dários se deu por meio de dados no próprio site das empresas estudadas, a fim de identificar 

suas histórias, artigos acadêmicos E por fim a realização de uma leitura analítica para ordenar 

essas informações adquirindo respostas ao problema da pesquisa e construção da revisão por 

grupos temáticos. 

A parte exploratória se deve, pois pretende-se conhecer, compreender, esclarecer e por 

fim diagnosticar mediante a publicações e estudos já realizados anteriormente sobre os temas 

estudados. 

De acordo com Gil (1991) uma pesquisa exploratória visa proporcionar maior familia-

ridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve le-

vantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, 

as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

 Assim sendo, houve análises bibliográficas, através do estudo de produções cientifi-

cas já existente sobre o tema, ou seja, artigos, publicações em blog, livros bem como arquivos 

eletrônicos, periódicos e outros. Literatura de autores como Poe, Kotler, Kotler &Keller 

Churchill.J- Gilbert e Peter e Costa, permitiram aferir aspectos da relação sobre tema explici-

tado, além das pesquisas realizadas nos sites Aurélio Online e American Marketing Associati-

on (AMA) cuja informações trouxeram dados e definições sobre Marketing.  
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Nestas análises bibliográficas, foram coletadas informações que contribuísse constru-

ção do trabalho sobre o marketing em rede e as oportunidades que este negócio oferece aos 

empreendedores. Além disso, foram colhidas, informações nos sites da Contém 1g Magic, 

Nutriton Store e ABEVD, empresa que trabalha com o MMN, como ela se posicionam sobre 

a regulamentação deste ramo e o crescente avanço deste segmento. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 MARKETING 

 

O marketing durante anos era associado a propraganda e venda, principalmente  aqui 

no Brasil. Por ser uma palavra em inglês, muitos desconheciam sua verdadeira definição, 

função dentro da organização e a importância no mercado. Não existe uma definição única 

para marketing, há varias visões para conceituá-lo. 

Segundo Kotler (1996) “marketing é um processo social e gerencial através do qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos e valor com outros”. 

A American Marketing Association (AMA,2013), sugere uma definição do termo: 

marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e 

troca ofertas que têm valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. 

Por sua vez Kotler (2012), Marketing envolve a identificação e a satisfação das neces-

sidades humanas e sociais...suprir necessidades gerando lucro. Desta forma, observa-se nas 

definições sobre o marketing a partir de uma estratégia de criar valor a um determinado “ele-

mento” (produto ou serviço) capaz de satisfazer as vontades e desejos, ou seja, as necessida-

des ambas as partes que participam dessa troca. O que não difere da visão utilizada por Chur-

chill Jr e Peter (2000) quando diz que a essência do marketing é o desenvolvimento de trocas 

em que organizações e clientes participam voluntariamente de transações destinadas a trazer 

benefícios para ambos. 

O dicionário Online (2008; 2017) conceitua o marketing como um conjunto de proce-

dimentos e estratégias de otimização dos lucros que, através de pesquisas de mercado, busca 

adequar os produtos às necessidades dos consumidores; estudo de mercado e ou reunião das 

https://jus.com.br/tudo/processo
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atividades e ações que, metodicamente planejadas, tentam persuadir o público em relação a 

determinado produto, serviço, ideia, pessoa 

Diante dos conceitos apresentados percebe-se que o marketing busca satisfazer as ne-

cessidades dos consumidores e clientes, trazendo benefícios para eles, pois seus desejos são 

supridos e para organizações que recebem (lucram) com suprimento desses desejos. 

 

2.2 MARKETING DE REDE OU MARKETING MULTINIVEL (MMN)  

 

Considera-se o marketing como ferramenta importante para satisfação da necessidade 

do consumidor, com o objetivo de melhorar os canais de distribuição utilizando-se da imagem 

do produto ou serviço. Segundo Kotler (2000) que descreve o cenário do século XXI como 

um desafio de sobreviver e superar as adversidades do mercado para as organizações e para 

isso o marketing tem o seu papel fundamental na quebra dessas barreiras, pois os focos admi-

nistrativos no produto/serviços não são nada se não existir uma resposta do mercado referente 

à demanda do consumidor. 

Umas dessas adversidades desafiadoras para o mercado e organizações são as crises 

econômicas, elas representam variável incontrolável quando se diz respeito a algo à nível de 

país ou mundial. Nesses casos há uma grande procura de estratégias para driblar essa situação. 

Uma das estratégias que vem crescendo no Brasil e no mundo é Marketing Multinível, pode-

mos dizer que é junção do Marketing de Relacionamento com as Vendas Diretas. 

Para Kotler (2000) “o marketing de relacionamento tem como objetivo construir rela-

cionamentos de longo prazo mutuamente satisfatórios com seus componentes-chaves, a fim 

de conquistar ou manter negócios com eles... Em última instância, o marketing de relaciona-

mento resulta no desenvolvimento de um ativo insubstituível da empresa chamado rede de 

marketing”. Enquanto a venda direta, segundo a ABEVD (1999) (Associação Brasileira de 

Empresas de Venda Direta), é definida como um sistema de comercialização de bens de con-

sumo e serviços baseado no contato pessoal entre vendedores e compradores, fora de um esta-

belecimento comercial fixo. 

Diante disso, constata-se que o marketing de rede se ramifica da união das duas práti-

cas apresentando características tanto da venda direta, como do marketing de relacionamento, 



16 
 

tendo em vista que este negócio construindo fora de um ambiente organizacional através rela-

cionamentos pessoais, sem a presença de intermediários. 

De acordo com a Associação Brasileira de Vendas Diretas (ABEVD):  

No modelo Multinível, também conhecido como Marketing de Rede, além da mar-

gem de revenda, o revendedor também indica pessoas que podem, por sua vez, indi-

car outras e assim, sucessivamente, formando uma organização de vendas. O reven-

dedor ganha uma porcentagem nas vendas realizadas por todas as pessoas indicadas 

por ele, direta ou indiretamente. (ABVED,1999) 

Conforme POE (1997), o Marketing Multinível é qualquer método de marketing que 

permita representantes de vendas autônomos recrutar outros representantes de vendas e rece-

ber comissões das vendas efetuadas por esses recrutas. 

O profissional que atua no Marketing Multinível tem contato direto com cliente sem 

intermediários, diferentemente da cadeia tradicional, na qual há as indústrias, centros de dis-

tribuições, os atacadistas, os varejistas e por fim os clientes. Estes profissionais são conheci-

dos como distribuidores independente, que não é um empregado da empresa, sendo esse dis-

tribuidor o único intermediário entre o fabricante e o consumidor. Os profissionais além de 

revender, recrutar, distribuir os produtos e divulgar, na proposta do marketing de rede permite 

a este distribuidor apresentar novos distribuidores/clientes à companhia, e estes fazerem a 

mesma coisa, formando uma equipe dos quais podem receber comissões e bônus pelas vendas 

efetuadas por todo o grupo, construindo um negócio dentro de outro negócio, possuindo vá-

rias formas de remuneração. 

Essa modalidade vem crescendo entre as empresas, que têm priorizado suas marcas, 

em detrimento de seus ativos físicos, e por terceirizar atividades periféricas com outras em-

presas capazes de executá-las melhor e com custos reduzidos, enquanto se concentra nas ati-

vidades centrais de seus negócios. 

Segundo a ABVED (1999), 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. 

2.2.1 A origem do Marketing de Rede 

 



17 
 

Os primeiros indícios do marketing de rede apresentado por Poe(1997), foi em 1903, 

quando a empresa Watkins Brothers permitiu que seus vendedores se tornassem “distribu-

idores”, o que os permitiam compra no atacado, vender no varejo e também criar suas e-

quipes de vendas. Esses distribuidores tiveram a oportunidade de comercializar os produ-

tos com outros distribuidores, obtendo ganhos sobre toda a rede. Sendo assim, os primei-

ros indícios da possibilidade de construção de negócio dentro de outro negócio já existen-

te. 

Além dos Watkins, há um outro personagem na indústria do Marketing de Rede o 

médico e químico Dr. Carl Rehnborg que, estudioso na área da nutrição, adotou o modelo 

de Marketing de Rede quando decidiu criar sua própria empresa de nutrição e desenvolveu 

o método que o vendedor ganharia um percentual sobre os ganhos dos divulgadores. 

De acordo com POE (1997) a evolução do Multinível dividiu-se em 4 grandes 

“ondas”: 

Primeira Onda (1941- 1979) - A primeira onda na evolução do network marketing, 

que durou até 1979, quando a Comissão Federal de Comércio legislou que a Amway era 

um negócio legítimo, e não um esquema suspeito de pirâmide. A Primeira Onda foi a fase 

underground ou chamado mercado cinzento do network marketing, quando o setor corria 

constantemente perigo sob ameaça de ser considerado ilegal por legisladores excessiva-

mente zelosos.  

Segunda Onda (1980 – 1989) –A segunda onda na evolução do network marketing, 

que durou a década de 80, aproximadamente. Foi a fase de transição, na qual nova tecno-

logias, como teleconferências, voice mail e drop shipping detonam uma explosão no nú-

mero de empresa de network marketing. A maioria das empresas da Segunda Onda e dos 

distribuidores não compreenderam, no entanto, o alcance total uso das novas tecnologias. 

Empresas de MMN da Segunda Onda, frequentemente, eram tão difíceis para as pessoas 

comuns se adaptarem quanto tinham sido com as da Primeira Onda.  

Terceira Onda (1990 – 1999) – É caracterizada pela presença de novas tecnologias e 

mão de obra especializada na administração do MMN. Neste cenário, executivos profis-

sionais trabalham para reverter a imagem do marketing de rede e torna-lo menos árduo pa-

ra os distribuidores. As companhias, apostavam em sistemas informatizados novas tecno-

logias de comunicação e técnicas sofisticadas de administração, a fim de tornar o negócio 
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mais eficaz. Outro fator de destaque é que as condições dos planos de compensação fica-

ram mais plausíveis, com o isso os distribuidores deixaram de ser pressionados a investir 

mais tempo e dinheiro do que dispunham para tocar o negócio. 

Quarta Onda (Anos 2000) - Este período levou alguns especialistas a acreditarem 

que o marketing de rede cresceria ainda mais no Século XXI, o que tem se confirmado. 

Prova disso é que grandes empresas multinacionais têm investido em empresas de Marke-

ting Multinível ou em programas próprios de marketing de rede em suas empresas. Este 

impacto é resultado da imagem que o marketing de rede tem construído por meio de em-

presas que trabalham com o sistema e o aplicam com Seriedade. 

 

 2.2.2  Caracteristicas do MMN  

  

Compreendemos que MMN é oriundo de tipos de Marketing, sabemos que no marke-

ting tradicional há uma cadeia relação entre indústria, atacadistas e varejistas, se fazendo ne-

cessários pontos de vendas, campanhas publicitárias para que os consumidores tomem conhe-

cimentos sobre os produtos ou serviços. Este processo de divulgação passa por diversos níveis 

de hierarquia, ou seja, da diretoria até a gerência, sendo que estas áreas controlam todos os 

divulgadores. Já no MMN, há somente a ligação indústria para com seus distribuidores inde-

pendentes e depois para os consumidores, havendo também níveis de hierarquia no processo 

de divulgação do MMN. 

Segundo Costa 2001, esses níveis podem ser representados a partir da estrutura de 

Marketing de rede e o Marketing tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marketing Tradicional Figura 2 -Marketing de Rede 

Figura 2. Marketing de Rede  

Figura 1- Marketing Tradicional 
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Fonte: Costa, 2001                                                                          Fonte: Costa, 2001 

Percebe-se que, a nível estratégico do marketing de rede e do marketing tradicional 

são iguais, são dirigidas por presidentes executivos em conjunto com a equipe de apoio, dife-

rindo apenas na forma da distribuição. 

De acordo com MARKS apud COSTA, 2001 a semelhança entre as empresas de Mar-

keting de Rede e as Tradicionais é que ambas são dirigidas por um presidente executivo (CE-

O), possuindo ainda uma equipe de apoio de gerentes executivos de operações sistemas de 

informações, análises e relatório financeiros, marketing vendas e manufaturas. 

O diferencial entre essas empresas é o “método de distribuição do produto e a maneira 

que a companhia escolhe para compensar sua organização de vendas” (MARKS apud COS-

TA, 2001). 

Outros pontos de serem tratados referente ao marketing, são os compostos do marke-

ting, variáveis controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar as respostas dos con-

sumidores que ajuda a organizações atuarem de maneira eficaz, conhecidos como os “4 P´s de 

Marketing”. 

Kotler (1996, p. 96) afirma que “o composto de marketing é o conjunto de variáveis 

controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar as respostas dos consumidores”. 

O primeiro “P” relaciona-se ao Produto, que pode ser um serviço ou ideia para satisfa-

zer as necessidades dos consumidores. O segundo “P”, a variável Preço, a qual é o que é tro-

cado pelo produto. Já o terceiro “P” relaciona-se a Promoção que é uma forma de comunica-

ção entre vendedor e o comprador. Por fim, o último “P” é a Praça, que se traduz em uma 

forma de colocar o produto na mão dos consumidores através do mercado-alvo. 

 Os 4 P´s formam o alicerce responsável pela otimização das vendas tanto para o mar-

keting tradicional como para o marketing de rede, sendo que as empresas de marketing tradi-

cionais controlam normalmente as 4 variáveis dos P’s e enquanto no marketing de rede só 

podem controlar 3 variáveis: Preço, Praça e Promoção.  Produto (portfólio, qualidade, marca, 

embalagem, tamanhos etc.) é uma variável que pudemos perceber só pode ser controlada pe-

las organizações tradicionais, não sendo da alçada dos distribuidores independentes nem dos 

participantes da rede. 
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Entretanto já alguns teóricos já trabalham a abordagem dos 8 p’s voltada para áreas de 

serviços, na página do SEBRAE eles trazem essas novas variáveis, na qual foram acrescidas o 

P de Pessoas tratando-se de todos os envolvidos direta ou indiretamente na prestação do ser-

viço que podemos trazer para o MMN, devido contato direto com cliente final e da ideia trei-

namento, a capacitação, a motivação e a orientação ao cliente geram impacto direto na quali-

dade no recrutamento clientes/distribuidores. O P de Produtividade e qualidade premissas 

básicas para organizações de quaisquer ramos de atividade, o P de Palpabilidade” ou evidên-

cia física: é a percepção do ambiente onde o serviço é prestado, o de Processo que envolve o 

entendimento fluxo de atividades, procedimentos e metodologias de trabalho utilizados na 

prestação de um serviço, por fim o de Produtividade e qualidade que são premissas básicas 

para organizações de quaisquer ramos de atividade que deve ser percebida pelo cliente. 

 

2.2.3 Vantagens do MMN 

 

De acordo com a ABVED a vantagem do Multinível é a possibilidade de se construir 

uma organização de vendas e receber uma porcentagem pelas vendas realizadas pelos reven-

dedores indicados, além de bônus e royalties sobre a venda de produtos e/ou serviços. Ou 

seja, o retorno financeiro, depende da quantidade e qualidade de energia desprendida pelos 

distribuidores para fazer o negócio dar certo. 

Após pesquisas realizadas pode-se destacar algumas vantagens de se tornar um distri-

buidor de MMN são: 

 Valor de investimento baixo: normalmente para aderir a uma empresa de MMN é 

necessário apenas o investimento de baixo custo, o valor investido normalmente cha-

mados de kit de ativação, são em produtos que futuramente serão vendidos e reverti-

do em um possível lucro. Não é necessário ter despesas com aluguel de salas, folha de 

pagamento de funcionários, contas de energia, água etc. 

 

 Alternativa de carreira profissional:  autonomia de gerir um negócio, desenvolver 

habilidade empreendedora, se tornar seu próprio patrão. 

 

 Não há limite territorial ou geográfico: liberdade de realizar suas atividades em 

qualquer lugar (em casa, viagens fora e dentro do país, venda pela internet), sem preci-

sar está preso a um determinado local.  
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 Horários Flexíveis:  flexibilidade de realizar as atividades em qualquer momento, em 

horário determinados pelo próprio distribuidor, pois você é o dono do seu tempo e es-

tabelece o seu horário. 

 

 Renda residual:  a renda que continua entrando mesmo depois do esforço inicial para 

criá-la ter sido encerrado, o exemplo é ao montar sua rede de distribuidores, na qual 

você também é remunerado pelas vendas e a construção da rede dele. 

 

Além das vantagens individuais de cada distribuidores, a ABEVD prevê aos demais envolvi-

dos  

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

cosméticos e produtos de limpeza a recipientes plásticos para alimentos e suplementos 

nutricionais. 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 desem-

prego, além da oportunidade de complementação da renda familiar, gerando mais ri-

queza para o país. 

2.1.1 Desvantagens do MMN 

Assim como apresentamos as vantagens de participar de um negócio MMN, destaca-se 

algumas desvantagens, pois existe algumas dificuldade para garantir uma longa permanência 

nesse mercado. Poe (1997) ressalta que: o desgaste geralmente derruba 90% do seus distribui-

dores, antes que eles lhe deem a ganhar algum dinheiro. A progressão geométrica tende a se 

esgotar no terceiro ou quarto nível[...]Networking de Marketing é um negócio como qualquer 

outro, com todos os problemas e riscos de um negócio de valor.  

 

As principais desvantagens que  destacadas após  a pesquisa  foram: 

 

 Credibilidade negativa:  podemos dizer que é uma das principais des-

vantagens da MMN.A entrada de muitas empresas de caráter duvidoso fez com que o 
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marketing Multinível caísse na descrença do povo. Um exemplo disso são as Pirâmi-

des ou Esquema de Ponzi, na qual muito houve investimento de grandes quantias de 

dinheiro e enormes prejuízos aos seus associados, o que ainda faz com que o MMN 

tenha muita rejeição no mercado. 

 

 Instabilidade da remuneração: nesse tópico é necessário lembrar, que 

a remuneração depende da energia desprendida para fazer o negócio acontecer, dessa 

forma a remuneração depende do número de vendas realizada pelo distribuidor e sua 

rede de distribuidores, podendo ser alta em um mês e no próximo mais baixa. Então 

não há valores de remuneração fixa, e tudo vai depender do foco, paciência e persis-

tência de cada um. 

 

2.2.5 Estratégias do MMN 

 

Normalmente ao ser convidado a participar de MMN, as empresas e seus distribuido-

res apresentam de forma estratégicas argumentos como: rentabilidade muito interessante so-

bre a possiblidade de ascensão profissional para o distribuidor independente, estabilidade fi-

nanceira, sem a necessidade de altos investimentos são os aspectos que estão tornando cada 

vez mais atraente a prática. 

 

2.2.5.1 A rede de Distribuidores 

Na MMN o distribuidor é responsável por construir e gerenciar sua própria equipe, mo-

tivando, fornecendo e treinando outros distribuidores por ele recrutado, também os ensinados 

a consumir e vender aqueles produtos. 

Segundo Poe (1997), os distribuidores são responsáveis por seu próprio sucesso. O me-

lhor que a empresa pode fazer é se manter em atividade.  

Figura 3. Rede Multinível 
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Fonte: Costa ,2001 

Nas prioridades do distribuidor da Terceira Onda, a corrente da quinta receita, ou se-

ja, a ideia de variações de recompensação ofertada pelo MMN, nunca deve rivalizar ou substi-

tuir o verdadeiro trabalho do network marketing, que é vender e recrutar. (Poe 1997). 

 O distribuidor independente é uns dos principais responsável pelo sucesso e cresci-

mento do negócio de MMN. 

 

2.2.5.2 A remuneração 

Conforme BUAIZ apud COSTA (1997) percebendo esta limitação, um americano 

chamado Carl Rhenborg decidiu criar um sistema de bonificações diferente, onde o revende-

dor passaria a ganhar um rendimento residual sobre todas as vendas efetuadas pelos distribui-

dores que trouxesse diretamente para a empresa. Isto aconteceu na década de quarenta, dando 

origem a um segundo modelo de remuneração em Vendas Diretas, muito mais poderoso: o 

multi-level (Multinível). 

Os distribuidores na MMN são remunerados de acordo um percentual de ganho já 

determinada pela empresa, através das vendas direta realizadas, incentivos por formação de 

liderança de equipes e pelas pessoas que cadastrada pelo distribuidor e assim sucessivamente, 

ou seja, de acordo a rede de distribuidores construídas, por isso o ganho se torna ilimitado. 

2.3  MMN versus PIRÂMIDE 

O Marketing Multinível ainda é confundido, infelizmente, com o esquema de 

pirâmides,os  jornais e revistas tradicionais continuam a compará-las como forma  ilegal de de 

negócios, dessa forma MMN  apresenta grande reijeição no mercado. 

 

Segundo o exposto o MMN  é marcado pela venda de um produto/ serviço,  tangível, 

reais, com facilidade na saída das vendas, normalmente por venda direta e geralmente essas 

empresas  estão  associadas a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas 

(ABEVD)  que é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1980.  

 

MONROE apud COSTA 1998, define pirâmide como um esquema em que o 

participante paga um valor considerável pela chance de receber compensação por introduzir 
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uma ou mais pessoas adicionais  no esquema, ou pela chance de receber uma compensação a 

partir de uma pessoa introduzida que indica tambem outro participante. Ou seja, sua  

remuneração depende diretamente do recrutamento dessas pessoas, não havendo oferta de 

benficios nem produto ou serviço. Portanto, é um programa que compensa seus participantes 

meramente pelo ato de recrutamento e envolvimento de outras pessoas no programa. A ênfase 

deste programa não é a venda de um produto, mas sim o recrutamento de um novo 

participante. 

A fim de facilitar a identificação a própria ABEVD,  construiu uma tabela  com fatores 

que diferenciam   as duas práticas . 

 

Tabela 1. Diferenciação Marketing Multinível e Pirâmide 

Venda direta Pirâmide 

Vende produtos e serviços Não vende nada ou mascaram a inexistência de 

produtos ou serviços cobrando por eles valores 

muito acima daqueles praticados no mercado 

Ganho proporcional ao esforço O primeiro a entrar é o que mais ganha 

Continuidade (e hereditariedade) Não há continuidade 

Gera e recolhe impostos Nem sempre há pagamento de impostos e emissão 

de notas fiscais 

Tem garantia de devolução ou de de-

sistência do negócio 

Nem sempre há garantia de devolução ou possibi-

lidade de desistir do negócio 

Forte investimento em treinamento Foco no desconhecido e apenas no enriquecimen-

to rápido e fácil (não há treinamento) 

São associadas à ABEVD e à WFDSA 

(World Federation of Direct Selling 

Associations) e cumprem o Código de 

Ética. 

Esquema ilegais que não cumprem o Código de 

Ética de associações do setor 
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Presente em mais de 100 países Podem ser enquadrados em crimes como estelio-

nato, crime contra a economia popular, evasão de 

divisas entre outros 

Fonte: ABEVD,2015 

 

Poe (1997), recomenda empresas com muitas características específicas de uma 

organização da Terceira Onda, entre elas, uma rede de distribuição bem-desenvolvida, apoio 

ao distribuidor avançado, vídeos informativos, programas de treinamentos e programas de 

expansão internacional e diversificação de produto. 

 

Dessa forma, após análise do quadro e afirmação de Poe, pode-se dizer que as 

diferenciação principal entre as duas práticas, são que as pirâmides financeiras buscam 

recrutar novos membros e os ganhos são para os que estão no topo desta estrutura, enquanto 

no MMN são oferecidos  produtos reais  ou serviços, paga impostos ,possui mensalidade, e 

pode ser contínuo, o que a segura mais confiabilidade no investimento neste tipo de negócio .  

 

Todavia ao  ingressar no mercado de MMN é interessante investigar o histórico e 

conhecer o serviço que a empresa escolhida oferece, pesquisar previsão de crescimento 

potencial da empresa,  evitando futuros riscos . 

 

2.4  EMPRENDER COM MMN  

 

Entre 2015 e 2016 a notícia mais estampada na mídia é sobre o cenário econômico do 

Brasil. A economia brasileira vem demonstrando uma desaceleração desde de 2013, tendo seu 

ápice em 2015. 

Alguns fatores contribuíram para este cenário como:  a retração do crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB), desvalorização da moeda(o real), aumento do dólar, desequilí-

brio nas contas públicas (o governo gastando mais do que arrecada em impostos), a alta  infla-

ção, que consequentemente desencadearam uma diminuição da renda e aumento preço de 

muitos produtos, além do aumento das taxas de desemprego, diminuição dos investimentos 

internos e externos, causando retração de vendas no comércio e de produção na indústria. 

Dentro desse contexto, mostra que o Brasil está em crise, o que faz com que as pessoas perce-
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bam o alto risco para realização de investimentos e consumo o que ajuda a desacelerar a eco-

nomia brasileira. 

Apesar da apresentação de um cenário desfavorável para economia, o MMN com as 

vendas diretas vem se tornando uma opção estratégica para driblar a crise, com venda de pro-

dutos e serviços de acordo, a ABEVD segundo dados da World Federation of Direct Selling 

Association, em 2015, mais de 103 milhões de pessoas atuam nesse mercado, um aumento de 

4,4% em relação ao percentual anterior.  

[...] ondas de desemprego e a tendência das pessoas procurarem novas alternativas 

de renda, os negócios começaram a ganhar importância na economia mundial. Den-

tre estas atividades profissionais, a venda direta têm se destacando como uma das 

promissoras, pois não exige altos investimentos, experiência anterior, e pode ser de-

senvolvida tanto em tempo parcial quanto integral. (BUAIZ apud COSTA,1998, 

p.38)  

Esta prática vem crescendo e tem potencial de crescimento ainda mais em 2016, con-

forme a visão da própria ABEVD. “O setor de vendas diretas possibilita que qualquer pessoa 

tenha a oportunidade de geração de renda, mesmo em momentos de crise econômica”, salienta 

Roberta Kuruzu, diretora executiva da ABEVD. Em 2015, o setor contou com 110 mil novos 

revendedores. Existem hoje no Brasil 4,6 milhões pessoas empreendendo na venda direta 

(ABEVD,2016). 

 

Poe (1997) em sua visão já previa o MMN como uma válvula de escape para um cená-

rio desfavorável quando diz: 

Desde meu primeiro contato com o setor, intuí que se tratava de algo mais do que 

um simples negócio. Tenho pra mim que ele prenuncia um mundo futuro no qual 

homens e mulheres não terão mais que se acovardar perante patrões e burocratas; ao 

contrário, manterão as cabeças erguidas como os pioneiros de antigamente, senhores 

de seus próprios destinos. (POE,1997, p.17) 

Kotler (1999) diz que: “Existe oportunidade de mercado quando exista uma necessi-

dade latente, disposição para compra e a identificação de um grupo de tamanho significativo 

cujas necessidades não estão sendo atendidas” 

De acordo com a figura 4, ao analisar na internet sites específicos nos deparamos com 

uma pesquisa online sobre qual obstáculo que mais distancia esses grupos de distribuido-

res/afiliados da pratica do MMN, e até o presente momento com mais da metade dos votos 

identificou-se o fator pessoa, ou seja, a chamada auto sabotagem. Muito adeptos a empreender 

por meio do MMN não acreditam e não desempenham o seu potencial máximo na proposta do 

MMN apesar de terem conhecimento sobre a pratica. 
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Figura 4.  Fator empecilho para os empreendedores do MMN 

 

           Fonte: Sucesso Network,2018  

Segundo a ABEVD, de acordo as informações Direct Selling News, empresa que des-

de 2004 se dedica a em relacionar as melhores oportunidades para os vendedores direto e par-

tir de 2010, eles passaram a reconhecer, anualmente, as principais empresas de vendas diretas 

no mundo, listou-se as 10 maiores empresas de vendas diretas do mundo, com base na receita 

de 2015. 

Tabela 2- 10 maiores empresas mundiais de Vendas Diretas 

Posição Empresa Receita de 2015 

1 Amway $9.50B 

2 Avon $6.16B 

3 Herbalife $4.47B 

4 Vorwerk $4.00B 

5 Infinitus $3.88B 
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6 Mary Kay $3.70B 

7 Perfect $3.58B 

8 Natura $2.41B 

9 Tupperware $2.28B 

10 Nu Skin $2.25B 

    Fonte: Site ABEVD,2015  

Tabela 3- Ranking de empreendedores cadastrados nos últimos 5 anos no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Sucesso Network,2018  

Verifica-se que o setor de saúde e beleza é o se destacam nos rankings da Tabela 2 e 3, 

entre elas estão das gigantes do setor, como Herbalife, Mary Kay e Amway, que mesmo como 

o passar dos anos estão à frente em arrecadação com a prática da venda direta, o que demons-

tra que o mercado de MMN pode ser rentável tanto para empresa quanto para distribuidor. 

 

Já “a diretora executiva da ABEVD, Roberta Kuruzu no evento em 2017 de Empreen-

dedorismo: A força da venda direta no Brasil reforça, ” É algo que o mundo inteiro está discu-

tindo. De fato, as sociedades são complexas e não necessariamente as relações de trabalho 

Ranking de empreendedores cadastrados nos últimos 5 anos no Brasil 

Empresa Empreendedores 

Hinode 1.200.000 

Herbalife 43.200.000  

Up!  370.000 

Polishop 360.000 

Jeunesse 320.000 

Sion boulevard 220.000 

Amway 180.000 

I9life 150.000 

Forever living 40.000 
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têm que ser de emprego. “É preciso reconhecer, sim, que as pessoas tenham direito de empre-

ender”. 

Mas como em qualquer negócio empreender através do Marketing Multinível pode 

haver problemas, sendo necessário correr riscos e dedicar-se a este novo negócio. No Marke-

ting Multinível para também necessário realizar investimentos, treinamentos, ter ética, com-

prometimento, liderança, articulando esses atributos ajuda esses novos empreendedores atuar 

de maneira mais assertiva em seu negócio assim contribui para o sucesso do novo negócio. 

3.  EXEMPLOS DE PRÁTICA EMPRESARIAIS DO MMN 

 

3.1 DE CONTÉM 1G A CONTÉM 1G MAGIC 

 

Em março 2017 a famosa empresa de cosmético Contém 1g conhecida pela atuação no 

mercado através das vendas diretas, franquias e micro franquias começou a atuar modelo de 

negócio de Marketing Multinível, transformando a marca Contém 1 g em Contém 1g Magic. 

O empresário e presidente Rogério Rubini apostou no modelo de negócio de MMN como 

escape para dívidas que a empresa veio acumulando durante esses anos de instabilidade. 

Buaiz apud Oliveira,2013 pronuncia que no Multinível as percepções das pessoas que 

estão ao seu redor, ao redor da sua empresa e do mercado serão completamente diferentes em 

função da forma e do momento em que você agir. A isso se chama empreender. 

 A empresa, aposta que Contém1g Magic como um novo canal de oportunidades, que 

permitirá seus novos parceiros terem seu próprio negócio, construir sua carreira e participar 

de todos os benefícios de ser um empreendedor com a marca e também manter a Contém 1g 

no mercado, já que o seu faturamento vem caindo com passar dos anos e não consegue cobrir 

os custos fixos da operação. No entanto, esta não é a primeira vez que os empresários da Con-

tém 1g aposta no MMN como modelo de negócio, na década de 90 a empresa chegou a ser 

um promissor projeto de multinível, mas não suportou o rápido crescimento e cancelou de 

forma repentina esse modelo de negócio em 1997, agora com empresa mais madura e o mer-

cado cada vez crescendo neste modelo de negócio os dirigentes estão confiantes com a esco-

lha.  

3.1.1 A apresentação e plano de carreira da Contém1g Magic 

Como é sabido a Contém 1g trabalha especificamente com cosméticos, principalmente 

com as linhas de maquiagens e se tornou uma marca reconhecida entre maquiadores e famo-
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sos do mundo da moda. Nessa reformulação do negócios, pode-se encontrar vários produtos 

no segmento de cosméticos. 

 Na fase inicial da reapresentação da marca a Contém 1g lançou o programa Contém1g 

Magic Start, um programa de aceleração dedicado àqueles que visualizavam o grande poten-

cial de exercer sua liderança no marketing multinível com a marca. Na realidade o programa 

visava recrutar os antigos franqueados e os novos interessados a aderir ao programa de MMN 

antes mesmo do seu lançamento, com a recompensa de terem a posição lideres, já que seriam 

os primeiros e teriam a oportunidade de construir suas equipes. 

 No site da Contém 1g define seu objetivo como: “estabelecer o DNA da marca nesse 

modelo de negócio com parceiros que admiram a Contém1g e que querem ser pioneiros nesta 

oportunidade. Buscamos formadores de opinião que serão referência de sucesso e sinônimo da 

Contém1g Magic no mercado”. 

Passando esta fase de lançamento, todos adentram com a mesma oportunidade na em-

presa, para ativar seu perfil de mais novo empreendedor, é necessário o investimento do “kits 

de início”, são 4 tipos (Small, Médium, Large e Jumbo), que modifica a forma e porcentagem 

de bonificação de cada novo empreendedor sobre seus ganhos e sobre sua equipe, os kits vari-

am de R$240,00 a R$1.990,00. 

Figura 5. Formas de ganho na Contém1g Magic Start 

              Fonte: Adaptação após estudos 
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Passos apud Oliveira (2013), diz que o novo paradigma indica que a formação de uma 

rede de contatos de pessoais-networking- é a mais eficiente forma de buscar nova colocações 

no mercado de trabalho agora e no próximos. 

 

Ainda no mesmo processo, Contém1g Magic Start reconhece que remunera os seus 

agentes com viagens, carros, casas além de progressão classificada por nome de pedras pre-

ciosas, chegando ao topos que se torna na rede com a classe Diamante. 

 

Figura 6. Valores das bonificações da Contém1g Magic Start 

Fonte: Criação após análise das informações 

 

3.2 NUTRITION STORE (Nutri Store) 
 

Criada em 2012, a empresa baiana Nutrition Store quando o jovem Isaac A. Santos, 

comprou um quiosque no antigo grande shopping da capital, o Shopping Iguatemi e decidiu 

investir em suplementação alimentar. A empresa que começou com apenas um quiosque, 

transformou-se na maior rede de suplementos do Nordeste do país. Atualmente já possui mais 

20 franquias e micro franquias espalhadas pelo Nordeste, que além de vender suplementação, 

hoje possui atendimento na área nutricional nas suas lojas clinicas e a marca própria de su-

plementação a Nutrition High Performance (NHP). 
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Atualmente a Nutri Store pertence a uma holding formada por mais de 4 empresas re-

lacionadas ao mercado de bem-estar e saúde que além da NUTRITION STORE, o grupo conta 

com a NHP, NUTRITION CLIN e NUTRITION EVENTOS.  

 

Em 2017, seguindo a tendência mercado, apesar da retração econômica, a empresa ini-

ciou atuar também com a modelo de negócio do Marketing Multinível. Não diferente das ou-

tras empresas, a Nutri Store oferece aos seus distribuidores parceiros a oportunidade de em-

preender com ótimos ganhos, desconto de 50% na compra de seus suplementos, flexibilidade 

de horário, além de treinamentos, canais de vendas e material de apoio.  

 

WFSDA apud COSTA 2001, salienta que a força de vendas pode receber compensa-

ção em dois caminhos fundamentais: primeiro podem ter lucros sobre as vendas pessoais de 

produtos serviços a consumidores, e segundo, podem ter lucro sobre as vendas do grupo ou 

“rede” de pessoas recrutadas.  

 

Conforme vimos na citação acima e no tópico das características do MMN, a  empresa 

não foge ao padrão, dentro da MMN da Nutrition Store há divisão das suas micro franquias 

categorizadas como; Micro Franquia Básica que equivale 154 pontos na categoria e para ati-

vação do negócio há um investimento de R$38,90, a Micro Franquia Premium equivale a 770 

pontos havendo um investimento de R$ 192,50 e a Micro Franquia Premium +, que pontua 

cada franqueado 800 pontos com investimento de R$200,00, com cada nível dessas Micro 

franquias impactam diretamente nas formas e percentual de ganhos de seus  afiliados. 

 

3.2.1 Plano de carreira da Nutrition Store 

 

Semelhante a qualquer organização de grande porte, a Nutrition Store possui plano de 

carreira e variadas formas de bonificação por desempenho para seus distribuidores, quem par-

ticipa da modelagem de negócio MMN da empresa. As formas de ganho são: 

 

1.Consumo Inteligente e Venda Direta: como toda empresa de MMN além de distri-

buidor, a pessoa que se afilia a empresa pode ser somente consumidor ou vendedor dos 

produtos da empresa, tendo como benefício o descontos 50 % nos produtos adquiridos; 
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2. Bônus de Internet: todo da Nutrition Store recebe uma loja virtual tendo 20% de 

comissão sobre os produtos vendidos; 

 

3. Bônus Indicação Direta: esta bonificação dá direito aos filiados que indicar um mais 

novo filiado 25% da pontuação de acordo a categoria da micro franquia escolhida pelo 

indicado; 

 

4. Bônus indicação Indireta: quando a indicação do afiliado indica um novo afiliado e 

assim começa a crescer a rede, a cada nível há bonificação de até 5% dos pontos desse 

novo afiliado; 

 

5. Bônus Binário: como supracitado há várias categorias de micro franquias, nesta bo-

nificação o afiliado/distribuidor ponta da rede recebe percentuais de acordo a pontuação 

atingida por categoria dos seu afiliados; 

 

6. Bônus de Equipe: a rede já está montada, ok? Nessa categoria há ganhos sobre o 

consumo e compras de toda sua equipe/rede até a 7º geração com ganhos de até 17%; 

 

7. Bônus de Crescimento: bonificação pelo crescimento e participação da rede na em-

presa com classificação de metais a pedras preciosas iniciando de consultor (o menor 

nível), passando para consultor Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Duplo Diaman-

te E Triplo Diamante sendo a máxima o Royal Diamond. Estima-se que quem atinge ao 

nível triplo diamante pode faturar até R$160.000 mês; 

 

8. Bônus de Liderança: quando o consultor chega a diamante e em sua equipe ou afili-

ado se torna diamante, há ganho de bônus para o líder da equipe podendo ter ganhos de 

até 4% para cada nível da categoria diamantes acima que for promovido na equipe; 

 

9. Bônus de Participação: os consultores diamante, duplo diamante e triplo diamante 

tem ganhos 1,56% sobre os ganhos MMN da Nutrition Store; 
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10. Viagens e Premiações:  a cada crescimento de classificação na rede há ganhos de 

premiações com viagens, carros, cruzeiros e casas. 

 

3.3 ANÁLISE DA PRÁTICA 

 

Observa se que ambas empresas possuem semelhanças características na remuneração 

e progressão de seus consultores semelhantes, e por motivos diferentes as duas empresas es-

tudadas decidiram viram no MMN oportunidades, uma como oportunidade para competitivi-

dade e diferenciação, além de escape devido a retração do mercado e a outra para aproveitar o 

período de seu crescimento.  Entenderam que a participação no mercado Marketing Multiní-

vel como opção melhora ou ampliação de seu empreendimento existente, com isso aprovei-

tando as umas vantagens do MMN no quesito estreitamento do relacionamento empresa clien-

te, conforme foi descrito nas vantagens do MMN.  

Conforme vimos em na definições das características apresentadas por Costa 2001, as 

empresas possuem estruturas parecidas com as do marketing tradicional, pois há a figura do 

presidente executivo de vendas e em sua cadeia temos a figura do gerentes de vendas, neste 

caso os distribuidores que ascendem durante processo de crescimento da sua rede e seu méto-

do de distribuição diferenciado pela figura desse distribuidor.  

 

A empresa quando adota esta modelagem de negócio tem a oportunidade de seus cli-

entes se tornarem vendedores, e conhecendo os produtos que vendem tendem a ter mais faci-

lidade de multiplicar suas vendas, ganhos e motivar a outros se tornarem vendedores, ampli-

ando a rede. Esse vendedores/afiliados/distribuidores ou parceiros são peças vitais para este 

tipo de negócio, eles são a representação física da empresa com um menor custo de transação, 

devido a eliminação de canais existentes (distribuição - atacado – varejo -  consumidor) na 

cadeia de vendas com grande potencial de expansão geográfica, atingindo locais que possi-

velmente não poderia ser alcançada com tanta facilidade. 

 

Os vendedores são sempre motivados dentro da estrutura, obtendo relatos 

sobre o sucesso de outros, participando de treinamentos com profissionais 

especializados, recebendo materiais que auxiliam em sua formação e divul-

gação para os clientes ou futuros downlines, além da possibilidade de gran-
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des ganhos através das vendas ou dos bônus por novos ingressantes, um dos 

pontos mais abordados pelos divulgadores (COSTA, 2001). 

 

O MMN possui modelo de negócio que permite a empresa ter novas estruturas que 

permitindo um rápido acesso ao mercado, tendo em vista administrar as situações especiais e 

desconhecidas de forma inovadora ter uma vantagem competitiva, modificar sua relação com 

os clientes, expandir e ter novas oportunidades no mercado. Para seus parceiros remunerações 

agressivas e múltiplas diante média das remunerações ofertada no mercado tradicional, fazen-

do com que mais pessoas tenha interesse em adentrar e aderir ao MMN. 

No marketing de rede, de acordo com os autores citados, o seu sistema de distribuição 

dos produtos ou serviço acontece através da rede formada pelo representante e as empresas 

citadas tem como sua fonte de distribuição dos seus produtos seus distribuidores/vendedores. 

Que estão motivados pela forma de ganho e modelo de negócio, modelo esse característico da 

vendas diretas que tendo o investimento mínimo na compra de produtos, o que facilita o início 

das operações não precisando investir em infraestrutura para vender ao cliente em potencial, 

pois os distribuidores vão até esses clientes, sem a necessidade o pagamento de salários dos 

empregados que participam das tarefas administrativas da empresa, nem arrisca seu capital 

montando um grande negócio e nem ter horário fixado para realização dessas vendas 

 No entanto ao ingressar nesta modelagem de negócio, analisar o cenário, a empresa e 

sua formulação é de extrema importância para que se obtenha o sucesso tão esperado, pois 

apesar das vantagens citadas nas características do Multinível o investimento para ingresso 

através dos kits de ativação e este valor investido estará sempre atrelado a remuneração que 

será recebida durante a sua permanecia no negócio. Dessa forma, tanto a empresa que atuará 

nesta modelagem deve analisar até que ponto essa progressão será vantajosa para empresa, já 

que existe a renda residual para aqueles distribuidores que desejarem encerrar seus esforços 

na força de venda e criação da rede só mantendo o conquistado, não trazendo novos ganhos 

para instituição. E para os distribuidores com planejamento, empenho, paciência e muito pro-

fissionalismo poderá uma rede de parceiros e revendedores bastante ampla; e ver neste a 

quantidade de comissões aumentar.  

O marketing de relacionamento, é percebido na pratica quando há o envolvimento ou 

laço criado pela empresa junto com o cliente, quando ela se dispõe estar disponível encurtan-

do a distância entre eles (os fabricantes) e os consumidores finais, por meio da divulgação, 
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promoção e distribuição dos seus produtos conforme vimos em algumas literaturas citadas no 

trabalho da existências dos 4p’s do marketing, de  Kotler e os 8 p’s  do SEBRAE ,além forne-

cer um atendimento mais personalizados através dos seus distribuidores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Evidencia-se através desse trabalho que Marketing Multinível (Rede), pode ser defi-

nido através da junção do Marketing de Relacionamento e as Vendas Diretas, o que possibilita 

uma relação distribuidor e cliente, e também organizações (empresa que disponibiliza o pro-

duto) e cliente de forma mais fácil e rápida, sem intermédio terreiros e com menores custos, já 

que diferente das vendas tradicionais onde é necessário ponto de vendas, centrais de distribui-

ção.  

Constatamos através das informações obtidas, que a prática do MMN vem se expan-

dido cada vez no mercado, dessa forma pode ser uma estratégica que possibilita oportunida-

des, de ter uma boa opção de renda complementar, ou mesmo a principal renda como também 

uma forma de empreender ou aflorar o perfil empreendedor para abertura de novos negócios, 

a partir do momento que os participantes do Marketing Multinível deverão ter características 

similar de potencial empreendedor. 

Observa-se que o distribuidor independente tem um papel de destaque no Marketing 

Multinível, além de multiplicador da prática, ele é cliente (consumidor), treinador das futuras 

equipe, distribuidor do produto, recrutar novos distribuidores, fazendo que o negócio cresça, 

assim como sua remuneração residual. 

Reitera-se que para obtenção de sucesso também é necessário disciplina, foco e acre-

ditar no potencial do negócio escolhido, como qualquer outro negócio que contem risco, deve 

se pesquisar bem a empresa e o segmento qual tem interesse de ingressar, pois há empresas 

que atuam com negócio como as correntes e pirâmides de forma errada e fraudulenta. 

Dessa forma, podemos dizer que o Marketing Multinível pode ser uma válvula de es-

cape no cenário econômico atual que nos encontramos, pois, essas empresas geram para co-

munidade oportunidade emprego e aos que estão abertos a novas experiências e conhecimen-

tos uma semente do que é empreender. Para empresas uma forma de diminuir seus custos du-

rante o período de escassez e adentrar a novos mercados.    

Segundo os aspectos abordados, o assunto não se esgota nessa pesquisa de estudo, 

havendo limitações e oportunidades ainda sobre a temática na atualidade. 
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Recomenda-se que durante a academia, dentro da disciplina de Marketing seja apre-

sentado o assunto de Marketing Multinível, pois o tema tem forte tendência a para novos ru-

mos do futuro do Marketing e dos novas formulação dos negócios, apesar da abordagem rea-

lizada nesta pesquisa ter o enfoque para engajamento de empreender no momento atual de 

crise, acredita-se que pratica permanecerá em outros cenários, devido sua flexibilidade e mul-

tifaces para suprir as demandas de mercado consumidor e empreendedor. 
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