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quer que você confie. (Rer. Wellington 

Oliveira)                                                                  

RESUMO 

 

 

O marketing multinível se inseriu no mercado como mais um modelo de negócio por meio da 

internet que tem se fortalecido principalmente pela facilidade de operacionabilidade sem 

horário nem local estipulados. Trata-se de uma prática comercial que aos poucos vem 

assumindo importância no mercado brasileiro, apesar de ainda sofrer preconceitos. Exemplo 

de empresa de MMN no Brasil é a TelexFREE, pertencente a multinacional Commom Cents 

Comunications, com sede nos Estados Unidos e que atualmente está presente em mis de 40 

países. O produto mais comercializado desta empresa é seu plano de telefonia VoIP. A 

TelexFREE através de um sistema de postagem pela internet contrata pessoas com tempo e 

computador disponível para divulgar produtos e serviços de outras empresas, consideradas 

parceiras. Estas pessoas, os divulgadores, passam a ser pagas de acordo com o plano 

contratado. Buscou-se com esta monografia, como objetivo deste estudo, analisar os pontos 

fortes e fracos do marketing multinível a partir de um estudo de caso na empresa TelexFREE 

apontando as oportunidades e ameaças existentes nesta atividade comercial. A fundamentação 

teórica baseou-se nos estudos de Buaiz (2005, 2013), Braun (2013), Castilho (2006), Costa 

(2001), Medeiros (2010), Kishel e Kishel (1993), Poe (1996), Wilson (1993), Ziglar e Hayes 

(2001), entre outros. A pesquisa sobre as atividades de MMN da TelexFREE permitiu 

concluir que é difícil estabelecer uma fronteira entre marketing multinível e um esquema em 

pirâmide. A TelexFREE apesar de estar sendo acusada de esquema de pirâmide, mostra o 

contrário ao apresentar os produtos que comercializa, como é o caso da telefonia VoIP. 

Dentre as ameaças destaca-se que quando o treinamento e a comunicação na empresa não são 

eficazes, corre-se o risco de um mau entendimento e má divulgação dos serviços e produtos, 

sem contar com o enfraquecimento do grupo ou equipe. As oportunidades são de bons 

rendimentos para quem trabalha com seriedade e com foco no que faz, além de escolher uma 

empresa séria.  

 

Palavras Chave: Marketing multinível. Vendas diretas. TelexFREE. 
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ABSTRACT 

 

The multilevel marketing if you have entered in the market as more of a business model, only 

that, practiced by internet, without working hours nor place stipulated. It is a commercial 

practice that those few have been assuming importance in Brazilian market, although still 

suffer prejudices. Example of company of MMN in Brazil is the TelexFREE, belonging to the 

multinational Commom Cents Communications, with headquarters in the United States and 

that is currently present in the mis of 40 countries. The product most commercialised this 

company is its plan for VoIP telephony. The TelexFREE through a system of posting by 

internet hires people with time and computer available to promote products and services of 

other companies, considered as partners. These people, the advisers are to be paid in 

accordance with the plan hired. The theoretical foundation is based on studies of Buaiz 

(2005, 2013), Braun (2013), Castilho (2006), Costa (2001), Medeiros (2010), Kishel and 

Kishel (1993), Poe (1996), Wilson (1993), Ziglar and Hayes (2001), among others. The 

research on the activities of the MMN TelexFREE allowed us to conclude that it is difficult to 

establish a boundary between multilevel marketing and a schema in pyramid. Shows the 

contrary to present the products that it sells, as is the case of VoIP telephony. Among the 

threats highlights that when the training and communication in business are not effective, 

there is the risk of a poor understanding and poor dissemination of products and services, 

without counting with the weakening of the group or team. The opportunities are of good 

income for those who work with seriousness and focus on what it does, in addition to 

choosing a company would be. 

 

Key words: Multilevel Marketing. Direct Sales. TelexFREE. 

rendimentos para quem trabalha com seriedade e com foco no que faz, além de escolher uma 

empresa séria.  

 

Palavras Chave: Marketing multinível. Vendas diretas. TelexFREE. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Na competitividade de um mundo globalizado, frente à quebra das barreiras fronteiriças, 

o grande desafio que se instala refere-se à crescente informatização, que exige comunicações 

ágeis e eficazes para a efetividade de vendas. O mundo virtual está cada vez mais presente no 

mundo dos negócios alterando a forma tanto do espaço físico, quanto das transações 

comerciais entre as empresas. Nesse contexto, a internet se mostra como uma importante 

ferramenta de auxílio ao marketing empresarial, seja qual for sua proposta, oferecendo 

serviços e produtos, ou simplesmente veiculando publicidade, através da informação.  

Com a chegada da internet os consumidores passaram a ter amplo acesso à informação 

sobre os mais variados tipos de produtos e serviços, fato este que levou algumas empresas a 

se tomarem mais cuidadosas e ousadas com a divulgação de seus produtos aos seus clientes, o 

que de certa forma, forçou a criação de estratégias totalmente voltadas para esta nova 

contextualização do mercado. O marketing multinível se inseriu no mercado como mais um 

modelo de negócio por meio da internet que tem se fortalecido principalmente pela facilidade 

de operacionabilidade sem horário nem local estipulados. 

O marketing multinível – MMN trata-se de uma prática comercial que aos poucos vem 

assumindo importância no mercado brasileiro, apesar de ainda sofrer preconceitos. Porém, 

não se pode negar seu crescimento e, logicamente, sua importância para o mundo dos 

negócios.  

 

É um componente da empresa de venda direta, no qual a maior parte dos 

distribuidores trabalha a partir de suas próprias casas, dispensando escritórios e 

pessoal de apoio. Os gastos operacionais e com o marketing envolvidos na venda de 

produtos são, consequentemente, o que reduz o risco do empreendimento (COSTA, 

2001, p. 14) 

 

A necessidade de novas estratégias de negócios, bem como, a reconfiguração na 

hierarquia das empresas, frente ao novo panorama na competição de mercados globais 

fortaleceram a ideia do marketing multinível, favorecendo um crescimento horizontal numa 

estratégia de vendas a partir de sólidas e duradouras redes de relacionamentos. Neste sistema 

de vendas tem-se um reduzido custo com as despesas operacionais observadas nas empresas 

tradicionais, como é o caso da eliminação de intermediários, custos com estoques, 
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propagandas e até com treinamentos. Daí porque hoje vem se tornando importante no cenário 

mundial. 

Assim, o marketing multinível vem crescendo em vários países o que fez com 

surgissem órgãos reguladores para normalizar e estruturar suas ações, sendo portanto, de 

acordo com o país em que se estabelece.  No Brasil, não existe legislação específica, este tipo 

de negócio é normalizado pelas mesmas normas comerciais tradicionais, como é o caso do 

Decreto Lei nº 2.848, de 07.12.1940, do Código de Defesa do Consumidor e outras dispostas 

no Código Civil Brasileiro, A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas - 

ABEVD é a responsável pela congregação das empresas de venda direta no Brasil e no 

mundo, com o intuito de normalizar suas ações através do Código de Conduta no que diz 

respeito aos consumidores, vendedores diretos, além das próprias empresas. Isso possibilita a 

detecção e punição em casos de fraudes.  

Exemplo de empresa de MMN no Brasil é a TelexFREE, pertencente a multinacional 

Commom Cents Comunications, com sede nos Estados Unidos e que atualmente está presente 

em mais de 40 países. O produto mais comercializado através do sistema MMN desta empresa 

é seu plano de telefonia VoIP. A TelexFREE através de um sistema de postagem contrata 

pessoas com tempo e computador disponível para divulgar seus produtos e serviços e de 

outras empresas, consideradas parceiras, que passam a ser pagas de acordo com o plano 

contratado. 

Conhecendo de perto a realidade desta empresa, como divulgador, observando seu bom 

desempenho no Brasil motivou o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, buscou-se com esta 

monografia, apontar os pontos fortes e fracos do marketing multinível a partir de um estudo 

de caso na empresa TelexFREE discutindo as oportunidades e ameaças existentes nesta 

atividade comercial. 

A pesquisa foi dividida em quatro partes além desta introdução.  Na 2ª discute-se o 

marketing multinível, mostrando o que é esta atividade e como se desenvolveu no mundo e no 

Brasil. Na 3ª parte mostra-se o estudo de caso na empresa TelexFREE, sua estratégia 

mercadológica de venda e de crescimento e a suspeita de esquema de pirâmide financeira. Na 

4ª parte tem-se o esboço metodológico da pesquisa e na 5ª parte encontram-se o resultado e a 

discussão do trabalho empírico.  
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2. MARKETING MULTINÍVEL 

 

Este capítulo traz uma abordagem teórica sobre o marketing multinível a partir da 

caracterização desta atividade de vendas diretas, fazendo uma breve incursão sobre seu 

histórico ao descrever seu surgimento e desenvolvimento,.  

 

2.1. O que é Marketing Multinível 

 

O marketing multinível – MMN surgiu na década de 1940 é considerado uma estratégia 

empresarial de distribuição de bens e serviços, na qual a divulgação dos produtos é “boca a 

boca” feita por distribuidores independentes, que recebem bonificações por esse trabalho. O 

MMN também é conhecido por marketing de rede, network marketing, multi-level marketing 

– MLM. Esse tipo de marketing é um componente da empresa de venda direta. Além de 

indicar produtos, os distribuidores podem indicar, outros distribuidores que passam a formar 

uma organização de escoamento de produtos com possibilidades de ganhos ilimitados, é o que 

se chama de “múltiplos níveis” de divulgação. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1- Esquema multiníveis de divulgação adaptado de Tim 

Sales, traduzido por Braun (2009). 
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Segundo este esquema, a organização dos múltiplos níveis de pessoas divulgadoras de 

produtos funciona da seguinte forma: Um representante de vendas, que também pode ser 

chamado de distribuidor, membro, consultor, ou algo semelhante, que além de conseguir 

consumidores também patrocina e treina outros representantes a fazer as mesmas coisas que 

ele, criando desta forma uma espécie de rede de relacionamentos através da propaganda “boca 

a boca”. Cabe a cada empresa de MMN a definição dos critérios para qualificação e 

remuneração dos que conseguirem formar as melhores equipes, para isso também lhes 

oferecem premiações e outras vantagens financeiras.  

O MMN funciona assim: o distribuidor independente que divulgou os produtos 

desenvolve sua rede de consumidores e distribuidores ensinando-os como deve ser feita a 

divulgação e assim por diante, sem as presenças do atacadista e varejista. (Figura 2) 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Funcionamento do marketing de rede.  

Fonte: Medeiros (2010) 

 

 

Assim, além do distribuidor receber sobre a própria produtividade, o participante se 

quiser desenvolver-se como líder e/ou treinador também pode ganhar sobre a produção de 

quantos distribuidores ele conseguir ao criar suas equipes. Para Poe (1996), não há limite para 

o crescimento dessa rede virtual de negócios. Trata-se de um ganho de renda não linear.  

A propaganda “boca a boca” se dá através de comentários informais que passam de 

pessoa para pessoa que tem um forte poder de divulgação, representando uma opinião valiosa 

sobre um produto ou serviço. Dessa forma, no MMN utilizando-se da internet os divulgadores 

passam a propagar conceitos sobre produtos e serviços a uma grande quantidade de pessoas. 

(Wilson, 1993) 

Encontram-se também outras conceituações acerca deste tipo de marketing como as de 

Eker (2006) que define o marketing de rede como um sistema de distribuição de bens e/ou 

serviços do fabricante para o consumidor através de uma “rede” de empresários 

independentes e sem a necessidade de pontos de venda.  

PRODUTOR DISTRIBUIDOR ATACADISTA VAREJISTA CONSUMIDOR 
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Através do MMN tem-se a possibilidade de levar o produto diretamente ao consumidor, 

através somente, dos distribuidores, eliminando alguns custos típicos de comercialização 

tradicional, o que dá uma economia de no mínimo 30%, conforme Buaiz (2005) 

Poe (1996, p. 34) entende que se trata de “Qualquer método de marketing que permita 

representantes de venda, autônomos, recrutar outros representantes de vendas e receber 

comissões das vendas efetuadas por estes recrutas.” 

Kishel e Kishel (1993) apontam nos quadros seguintes as vantagens e desvantagens 

tanto sob o ponto de vista da empresa (Quadro 1) quanto do distribuidor (Quadro 2)no MMN: 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Investimentos de capital reduzido; 

- Custos reduzidos com propaganda; 

- Equipe de venda motivada; 

- Comunicação verbal positiva; 

- Elevada repetição de vendas. 

- Tempo de início das atividades mais 

longos; 

- Obrigações administrativas aumentadas; 

- Menos controle; 

- Mais papelada. 
 

QUADRO 1- Vantagens e desvantagens do MMN sob o ponto de vista da empresa. Adaptado de Kishel e 

Kishel (1993, p.4)  

 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Potencial de ganhos elevado; 

- Baixo investimento inicial; 

- Ser o seu próprio chefe; 

- Realizar em casa as operações 

comerciais; 

- Comprar um produto de que você gosta 

ao preço de atacado; 

- Vantagens fiscais; 

- Nenhuma taxa de franquia a pagar; 

- Oportunidade de fazer novos amigos; 

- Possível envolvimento de membros da 

família. 

- Longas horas; 

- Demanda de seu tempo por parte dos 

membros da rede; 

- Dificuldades de vender o produto; 

- Diretrizes do MMN a seguir; 

- Ações de outros membros do MMN que 

se refletem em você; 

- Dispêndios de vendas; 

- Permanecer motivado; 

- Mínimas compras de estoque possíveis; 

- Necessidade de permanece ativo na 

empresa tanto quanto de não perder a 

rede. 
 

QUADRO 2- Vantagens e desvantagens do MMN sob o ponto de vista do distribuidor. Adaptado de 

Kishel e Kishel (1993, p. 4) 

 

Desta forma, apesar das vantagens preponderarem sobre as desvantagens tanto para 

empresários quanto para distribuidores é prudente que antes de adentrar-se neste tipo de 

vendas, cada um analise estes aspectos de modo a correr menos riscos possíveis, analisando 

de acordo com cada caso. 
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2.2. Como se desenvolveu o marketing multinível 

 

Os marcos fundamentais do marketing multinível ocorreram com seu surgimento em 

1903 e com o reconhecimento pelo governo americano, em 1979, da legitimidade das 

operações da empresa Amway Corporation, que na época era a maior empresa do setor. Desde 

então, o modelo de negócio do MMN é entendido como uma maneira legal de distribuir bens 

e compensar desempenhos. 

Em 1930, o químico Carl Rehnborg desenvolveu um suplemento alimentar à base de 

alfafa, agrião, salsa mais algumas vitaminas e sais minerais, chegando a criar uma empresa 

para sua venda em 1934, chamada California Vitmins, que em 1939 passou a ser chamada de 

Nutrilite Products of California Inc., hoje, subsidiária da Amway Corporation, porém a 

novidade estava no sistema de vendas. (Kishel e Kishel, 1993) 

O conhecido sistema de Rehnborg não tinha equipe de vendas, mas sim distribuidores 

independentes que permitia que as pessoas comuns construíssem uma rede de vendas que, 

teoricamente, podia continuar produzindo renda para elas muito depois de terem se afastado 

dos negócios. Daí porque se considera que Carl Rehnborg é considerado o propiciador da 

Primeira Onda da Revolução do Network. Nesta fase, era uma empresa de um nível, ou seja, 

os distribuidores só recebiam as comissões daqueles que eram recrutados por eles 

pessoalmente. (Poe, 1996) 

Em 1949, Rich De Vos e Jay Van Andel, na época, recém distribuidores da Nutilite 

formaram uma equipe de sucesso, e em 1958 perceberam que poderiam ensinar ao outros 

como desenvolver seu próprio negócio em MMN através da American Way Association, 

futuramente Amway, que tornou-se importante no século passado. Antes, porém, em 1956, 

também na Califórnia, Forrest C. Shaklee, ex-distribuidor da Nutrilite, juntamente com dois 

filhos, criou a Shaklee Products, com vendas de produtos nutricionais e para o lar. (Ziglar e 

Hayes, 2001) 

O início das atividades de Rehnborg foi difícil, pois desde o início teve que competir 

com empresas que se utilizavam de esquemas escusos de pirâmide financeira, fato este que 

atrapalhou muito os negócios tanto da Amway quanto do próprio marketing direto até a 

regulamentação em 1979-80.  

 



19 

 

Na década de 1980 a quantidade de empresas que aderiram a este tipo de marketing foi 

imensa e com o avanço tecnológico, principalmente na área da comunicação e da informática, 

através do computador, as operações de marketing direto tornaram-se mais fáceis e ágeis. No 

entanto, um grande número de pessoas que participavam destes negócios começou a ficar 

desconte chegando até a abandonar a atividade, quando algumas empresas as obrigaram a 

comprar seus estoques de produtos como atendimento às qualificações necessárias. Isso 

ocasionou um forte impacto no MMN obrigando novas atitudes das empresas quando viram 

seus estoques aumentarem e suas credibilidades também. 

A partir da década de 1990 as empresas sérias de MMN trabalharam intensamente para 

fortalecer este tipo de comércio, investindo em estratégias de campanhas, em aprimoramentos 

de telecomunicações e de serviços de modo a facilitar as operações dos distribuidores e, 

consequentemente seus rendimentos. Atualmente, os distribuidores já podem receber 

comissões dos diversos níveis de recrutas, assim, eles passaram a receber comissões de uma 

rede de recrutas infinita numa progressão geométrica. No entanto, como se trata de um 

negócio, e como tal, passível de altos e baixos, estima-se que essa progressão geométrica 

tende a enfraquecer ou até mesmo esgotar. Então, a solução é o distribuidor trabalhar e 

investir financeiramente um pouco mais. 

O MMN vem se desenvolvendo e assumindo importância na medida em que, cada 

vez mais, empresas aderem a este tipo de marketing, chegando até a possuir rígidas normas 

reguladoras nos países em que o adotam. A ABEDV, seguidora da World Federation of 

Direct Selling Associations - WFDSA, como órgão regulador aponta os seguintes 

princípios norteadores: 

 O compromisso de praticar uma relação saudável com consumidores e 

revendedores; 

 A preocupação com o treinamento e aperfeiçoamento constante de seu canal de 

vendas; 

 Levar aos consumidores produtos de qualidade a preços competitivos. 

 

Segundo esta associação as empresas que adotam o MMN são dos mais diversos setores 

da economia, como cosméticos, produtos de limpeza, recipientes plásticos de alimentos, 

suplementos alimentares, entre outros. (ABEVD, 2013) 
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Nos Estados Unidos empresas como Coca-cola, Colgate, Palmolive, Cit Bank têm suas 

próprias divisões de marketing multinível ou se utilizam da estrutura de empresas do setor 

para escoar algumas de suas linhas de produtos, com características pertinentes a esse tipo de 

vendas. 

Milhares de empresas de MMN no mundo chegam a ter um excelente faturamento e, 

com total permissão por parte dos governos e dos órgãos competentes seguindo suas normas 

reguladoras. Segundo a ABEVD (apud Medeiros, 2010) o MMN é um dos negócios que mais 

cresce no mundo, movimentando atualmente mais de 90 bilhões de dólares por ano, 

fornecendo renda e ocupação a mais de 35 milhões de pessoas, crescendo a uma taxa anual de 

95 e atraindo, só nos Estados Unidos, mais de 75.000 pessoas por semana para o negócio. 

As empresas de MMN são estabelecidas como qualquer outra, recolhe impostos, geram 

empregos, oportunidades e riqueza tanto para aqueles que fazem parte das redes como para as 

nações. A divulgação do MMN pela internet é o ponto principal do negócio na 

contemporaneidade, para que isso aconteça é importante o tráfego gratuito e qualificado para 

páginas ou links de afiliados. Entenda-se por tráfego gratuito todo o visitante que chegue ao 

seu site sem ter clicado num anúncio pago, como banners comprados ou publicidade pay per 

click.  Já o tráfego qualificado trata-se de todo acesso originário de um visitante que tenha 

interesse no seu conteúdo ou produto. 

A compra de banners, em sites com público que tenha interesse em seu tema ou o 

investimento em links patrocinados, como por exemplo, em sites do Google. Os links 

patrocinados são um tipo de publicidade que só é pago quando alguém clicar em sua pay per 

click e acessar o site. Um dos mais conhecidos e utilizados programas de links patrocinados é 

o Adwords, do Google, o qual qualquer pessoa pode criar uma conta de maneira rápida e 

começar a divulgar seu negócio.  

O Pay Per Click (PPC) é uma estratégia de campanha de MMN. Ele é a nomenclatura 

utilizada para anúncios que aparecem no topo e nas laterais, geralmente em cores diferentes 

ao redor de listas, em páginas de resultados em buscadores – SERP.  (Figura 3).  
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FIGURA 3 – Exemplo de Pay Per Click  (PPC) no Google. 

 

Todas as campanhas bem estruturadas possuem publicidade PPC. Quando implantadas e 

implementadas as estratégias de PPC são importantes para a otimização do marketing de 

internet. Estes serviços oferecem à empresa a habilidade de controlar quanto querem gastar e 

onde pretendem atingir o ranking, auxiliando na pesquisa de palavras chave em buscas 

orgânicas e na criação de uma campanha de otimização de seu site, ao descobrir e testar 

palavras, avaliando a conversão destas em espaços pagos.  

Os próprios sites sobre MMN favorecem o surgimento do público alvo, pois existem 

alguns que permitem deixar links sobre negócios, aumentando a possibilidade de anunciar seu 

produto pelo maior número deles possível. Um exemplo é o MMNExpert.com, que quando se 

deixa um comentário num artigo, tem-se a opção de colocar lá o seu link dessa forma, quem 

ler o seu comentário poderá clicar no link acessando sua página.  

É interessante frisar que existe um ranqueamento dos maiores comentadores do blog, no 

qual os seis primeiros tem seus links expostos na homepage og, conferível na seção "Quem 

Mais Comenta na barra lateral direita. O tráfego obtido com links em sites de conteúdos 
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semelhantes pode indicar como tráfego qualificado. A maioria dos visitantes deste blog está a 

procura de conteúdo sobre MMN, mas esse é apenas um dos milhares de sites os quais se 

pode deixar um link. 

Existe outra maneira para se conseguir tráfego gratuito, que mais parece uma estratégia 

de médio e/ou longo prazos: é integrando ao link as melhores redes sociais existentes, como 

Facebook, Orkut, Twitter, entre outros, que passam a promover a página. O Facebook tem se 

mostrado bem eficiente. 

 Nem tudo no sistema de MMN é perfeito, e encontram-se também muitos 

questionamentos sobre sua eficácia. Os dois mais lógicos são relacionados à saturação do 

mercado e à confiabilidade de algumas empresas de marketing multinível. Conforme dito 

anteriormente, escondem-se no MMN empresas, não sérias, que praticam esquema em 

pirâmide. A diferença de um para o outro é que um esquema em pirâmide não se sustenta por 

envolver basicamente a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o 

esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja entregue, bem diferente do esquema de 

marketing multinível. 

Segundo Buaiz (2005), nesse tipo de marketing tem-se observado que alguns 

distribuidores estão mais preocupados em utilizar-se de todos os recursos antiéticos como a 

mentira, a ilusão e a pressão psicológica, para promover um crescimento mais acentuado em 

suas organizações, provocando, portanto, desconfiança e em relação ao sistema de marketing 

multinível. Assim, é comum milhares de pessoas se decepcionarem com o sistema ao 

descobrirem que foram enganadas pela empresa “X” ou distribuidor “Y”.  

Por isso que a impressão negativa que se difundiu pelo senso comum se reflete na 

comparação direta entre o MMN e o esquema em pirâmide. Segundo a ABEVD (2013) no 

final da década de 70, dentre as várias diretrizes criadas a fim de legitimar as operações do 

MMN as principais foram:  

 

a) Os distribuidores foram instruídos a vender (ou usar) 70% dos produtos que compram 

da empresa com o objetivo de não gerar estoques com o único intuito de aumentar o cheque 

das comissões (front-loading), 

b) As empresas deveriam ter uma política de recompra, na proporção de 90% do preço 

dos produtos, para os produtos não vendidos daqueles que desistiram de continuar o negócio. 
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A adoção de normas rígidas e organização das empresas de vendas diretas no Brasil deram 

origem a uma entidade denominada Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. 

 

Atualmente, os códigos de conduta e ética do MMN procuram proteger consumidores e 

vendedores diretos alertando-os contra ações de má fé ou descuido nas relações existentes. 

Dentre os temas abordados nas normas estão os critérios de recrutamento, informações sobre 

produtos, estímulo à formação de estoque, respeito à privacidade do consumidor, critérios e 

prazos para devolução dos produtos. Desta forma, espera-se tornar o MMN mais seguro, 

mesmo sabendo que se trata de uma árdua tarefa. No Brasil não existe legislação específica 

sobre MMN, só existem as normas reguladoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. TELEXFREE 

 

3.1. O que é 

 

 A multinacional americana Commom Cents Comunication é uma empresa com mais de 

9 anos de experiência na área de telecomunicações, conhecida no Brasil como Ympactus 

Comercial Ltda. ME, ou ainda pelo nome fantasia „TelexFREE”.  No ano de 2012 a 

TelexFREE começou no Brasil, como empresa aberta desde 2010, trouxe o sistema de 

Marketing Multinível, juntamente com o seu plano de telefonia VoIP _ Voice over IP, o qual 

é o produto hoje comercializado com a empresa. Nova no mercado brasileiro oferece ao 

cliente o serviço MVNO, que permite fazer ligações ilimitadas, para qualquer operadora ou 

telefone fixo do Brasil, EUA, ou Canadá  gratuitamente. No Brasil a  INC está inscrita no 

CNPJ 11.669.325/0001-88, e encontra-se sediada na Av. Nossa Senhora da Penha, 356 – 

Praia do Canto – CEP: 29055-131 – Vitória / ES. 

De acordo com a TelexFREE (2013), seu sucesso se dá por causa da economia que 

oferece nas contas telefônicas de seus clientes. Isso porque ela atua justamente onde as 

pessoas mais gastam em suas ligações telefônicas, ou seja, quando ligam de uma operadora 

para outra, seja em ligações locais, assim como, e principalmente, em ligações interurbanas 

DDD – Discagem Direta à Distância e internacionais DDI – Discagem Direta Internacional.  

Na empresa é possível o cadastro como cliente ou como um divulgador. Como cliente 

você usa o serviço de telefonia pagando U$ 49,90 (dólares) e falando ilimitado para qualquer 

telefone fixo ou celular, tornando-se um divulgador a pessoa ganha uma linha por um período 

de 30 dias para ligar gratuitamente e pela divulgação que faz, é pago semanalmente.  

Na TelexFREE o sistema de postagem de anúncios, onde ao invés de pagar funcionários 

fixos, gerando altos gastos com INSS e afins, originou-se da ideia administrativa da empresa 

de contratar um distribuidor com tempo disponível e um computador em mãos, para realizar a 

divulgação de seu produto e dos seus parceiros. Tal atividade  é remunerada e atualmente, 

gera uma renda fixa de no mínimo U$ 20 (dólares) por semana, dependendo do plano 

contratado.  

Tornando-se um divulgador TelexFREE, tem-se a oportunidade de formar uma rede, 

que se forma ao indicar pessoas a fazer parte deste negócio que, assim como o distribuidor, 
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pode receber rendas fixas semanais apenas para postar anúncios. Com a formação de redes 

consecutivas de divulgadores, passa a receber mais, progressivamente. A  TelexFREE afirma 

possuir hoje, divulgadores que recebem mais de R$ 100.000,00 semanais, pois se 

empenharam em formar uma rede e levar a marca TelexFREE a todo Brasil. (TelexFREE, 

2013) 

 

3.2. Estratégia mercadológica de venda e de crescimento  

 

No Brasil a empresa TelexFREE está inscrita para atuação dentro do código e descrição 

da atividade econômica principal: nº 74.90-1-04 – Atividades de intermediação e 

agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. O código e a descrição 

das atividades econômicas secundárias é: 63.19-4-00 – Portais, provedores de conteúdo e 

outros serviços de informação na internet, Daí, o mercado de Marketing, Publicidade e 

Propaganda, onde atua a TelexFREE.  

A Renda da TelexFREE se dá através da venda dos planos 99TelexFREE, pelo preço de 

U$ 49,90 cada, referente ao serviço VoIP de telecomunicação da empresa. Outra fonte de 

renda da TelexFREE se deve ao site ser TOP 50 no Brasil, ou seja, um banner de propaganda 

no site da TelexFREE hoje pode custar até R$500.000,00 por dia, tudo graças aos 

divulgadores, onde esse rendimento serve, também, para o pagamento destes. 

Em linhas gerais funciona assim: ao divulgar a empresa o divulgador é pago por isso; a 

empresa oferece anúncios prontos, o divulgador copia o anuncio, a TelexFREE oferece mais 

de 150 sites nos quais ele pode acessar e criar um anuncio grátis, colando o que foi copiado. 

Com isso a empresa ganha tráfego e com isso ela ganha muita divulgação passando a ser 

conhecida no mercado.  

A telefonia VoIP é  uma tecnologia relativamente nova que encaminha suas chamadas 

de telefone através de sua conexão de Internet, que apresenta-se melhor que usar as linhas de 

telefone analógicas tradicionais. Para fazer chamadas de telefone para qualquer lugar do 

mundo essa telefonia mostra-se eficaz e de baixo custo.  

Na telefonia VoIP (Figura4) a voz é transmitida em dados digitais que passam a ser 

cortados em pequenos fragmentos chamados de pacotes, que são transmitidos através da 
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internet em altíssima velocidade. Estes pacotes são reconstruídos e ouvidos no telefone de 

recepção. Tudo isso só acontece através de uma operadora de VoIP como a TelexFREE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Esquema da VoIP Telefonia. 

Fonte: Disponível em: <www.comprevoip.com.br> Acesso: 16/06/2013. 

 

Para que chamadas tenham a mesma qualidade usual na telefonia tradicional é 

necessário uma determinada largura de banda, isto é, uma quantidade de dados que podem ser 

emitidos. O acesso a banda larga de Internet, cabo ou DSL, fornece a largura de banda 

necessária para que o serviço de telefonia VoIP seja de qualidade aceitável.  

 A TelexFREE trabalha com um sistema de ADCentral – central de atendimentos. Nesta 

central ao iniciar a sua jornada na empresa você deve comprar uma Central de Anúncios, 

fazendo assim com que possa ter o direito de postar anúncios em nome da empresa, e para 

fins de fechamento de contrato, no qual o mesmo dura 12 meses, tendo total obrigatoriedade 

de ser cumprido por parte da empresa, e por parte do divulgador, sobra a postagem dos 

anúncios, a sua fonte de renda principal, mas, não única, o que é o grande diferencial da 

TelexFREE.  

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=telefonia+voip&source=images&cd=&cad=rja&docid=1Xza1dTvx5sd3M&tbnid=RbNRCSVfobqRXM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.comprevoip.com.br%2Fsite%2F%3Fmodulo%3Dconteudo%26int_seq_conteudo%3D5&ei=5zPQUa_2NI3y8ASKj4FQ&bvm=bv.48572450,d.dmQ&psig=AFQjCNHQB4R0WAQl6QHK14eaBZTMxQWBtw&ust=1372685658753776
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=telefonia+voip&source=images&cd=&cad=rja&docid=1Xza1dTvx5sd3M&tbnid=RbNRCSVfobqRXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.comprevoip.com.br%2Fsite%2F%3Fmodulo%3Dconteudo%26int_seq_conteudo%3D5&ei=5zPQUa_2NI3y8ASKj4FQ&bvm=bv.48572450,d.dmQ&psig=AFQjCNHQB4R0WAQl6QHK14eaBZTMxQWBtw&ust=1372685658753776
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Segundo a TelexFREE (2013), na empresa pode-se ganhar dinheiro de 03 Formas: 

 

1 - Ganho Individual sem vender e sem convidar ninguém (o qual a empresa afirma que 

é nesse ponto que se diferencia dos outros MMN). Sua função é copiar anúncios prontos e 

colar em sites de classificados grátis. O divulgador passa a ter um escritório virtual no qual 

encontrará diversos modelos de anúncios prontos e uma lista com mais de 150 sites gratuitos 

para publicar os anúncios. Cada anúncio leva uma média de 2 minutos para ser publicado, no 

entanto, é necessário um investimento de US$ 299,00 para ter uma central de anúncios virtual 

fazendo apenas 1 anúncio por dia, ganhando em média US$ 80,00 ao mês por 12 meses. 

Assim, terá um retorno anual de aproximadamente R$ 2.000,00. Assim, investindo US$ 

1.375,00 (que é o investimento no Pacote Family) terá cinco centrais de anúncios virtuais e 

fará 5 anúncios por dia e ganhará US$ 400 ao mês por 12 meses. Retorno anual de 

aproximadamente R$ 10.000,00. Pelos cálculos da TelexFREE, em 3 meses aproximadamente 

o investimento retorna para o divulgador, tendo mais 9 meses de lucro.Esses cálculos são 

baseados no pacote Family. O Pacote Family é composto por 5 centrais, sendo uma principal 

e 4 adicionais. Comprando à vista sai por US$ 1.375,00. Comprando de central em central a 

principal sai por US$ 289,00 e as adicionais por US$ 289,00. Logo, se o divulgador adquirir 

um Team Builder (11 Familys) receberá ainda 2% do faturamento mensal da empresa, sem 

contar os bônus inicias pela compra dos 10 outros Familys. Estes valores foram calculados ao 

dólar do dia (US$ 2,10). 

2 - Ganhos vendendo o serviço da empresa. Diz respeito às vendas de produtos da 

empresa recebendo comissões de 10% de cada venda e de cada pagamento mensal que 

fizeram. As únicas vendas que fazem são as dos anúncios sob responsabilidade da empresa. 

Se for a conta Family, após encerrar a primeira semana de anúncios a empresa disponibiliza 

no escritório virtual 5 planos para serem vendidos. Após uma semana se não forem vendidos, 

a empresa recompra pagando os US$ 100,00 semanais. Caso realize a venda, o divulgador 

recebe US$ 49.90 dólares por cada conta vendida, totalizando em US$ 250,00 por semana. É 

um incentivo.  

3 - Ganhos por formar equipes, por formar redes. Cada pessoa que o divulgador 

convidar para fazer o que ele faz, se cadastrará no Link de indicação dele e dependendo do 

investimento da pessoa poderá receber de US$ 20,00 a US$ 100,00 de bônus de indicação. 

Assim, os ganhos de rede poderão ser exemplificados da seguinte forma: a cada indicado do 
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distribuidor como: AdCentral (Pessoa que entra com US$ 299,00) receberá US$ 20,00 e 

AdFamily (Pessoa que entra com US$ 1.375,00) receberá US$100,00. E ainda recebe 2% dos 

ganhos de anúncios de todos os seus indicados e dos indicados deles e assim por diante. 

Dessa forma, chega-se a seguinte projeção de ganhos: 

  Investimento: R$ 2.800,00  reais. Retorno anual: aproximadamente R$ 10.500,000. 

  Investimento: R$ 30.000,00  reais. Retorno anual: aproximadamente R$ 120.000,00. 

  Investimento: R$ 100.000,00  reais. Retorno anual: aproximadamente R$ 400.000,00. 

 

Para fazer parte desta rede, é necessário ser convidado por algum participante através da 

internet. Deve-se se certificar que o nome do usuário indicado ao lado seja o mesmo, caso não 

for, acesse o link: http://www.telexfree.com/ad/leodf2013 ou atualize seu navegador. Neste 

campo, se fará o login no Back Office (Escritório Virtual), onde nele, realizará seu trabalho de 

divulgação dos anúncios, vizualização de extratos, entre outras facilidades. Após se cadastrar, 

clicar em ASSINAR. O sistema verificará todos os seus dados e gerará o Boleto Bancário 

para efetuar o pagamento. Existem 2 formas de se efetuar o pagamento:  

1 – Pague à vista em qualquer agência bancária até o vencimento. Lembrando que o 

vencimento oferecido será até 2 dias após esse cadastro. Caso você não realize o pagamento 

até a data prevista, deverá acessar sua conta (DIVULGAR), mostrada mais a frente, e 

imprimir um novo Boleto.  

2 – Dirija-se a um caixa de sua agência bancária e solicite o parcelamento deste Boleto 

no cartão de crédito. Será possível, de acordo com a disponibilidade de cada rede bancária, 

realizar esse parcelamento através do serviço Internet Banking. 

Sobre a compensação do pagamento a TelexFREE informa que o sistema de validação e 

certificação de pagamento de todos os boletos bancários efetuados, serão compensados em até 

48 horas, após o efetivo pagamento. Caso, não seja validado o pagamento do divulgador ou 

construtor de equipes pela TelexFREE, deverão entrar em contato com a empresa, pelo 

seguinte e-mail: contado@telexfree.com, informando o NOME COMPLETO, LOGIN, CPF e 

DESCREVA A SITUAÇÃO. Após efetuar o pagamento do boleto e aguardar a compensação 

bancária, poderá acessar o back office. Para isso, no canto superior direito da página, devem 

ser digitadas as informações solicitadas (Login e senha) e em ACESSAR. 
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No back office o divulgador ou construtor de equipes devem se cadastrar no programa e 

pagar o valor referente ao plano que quiser participar. Após a confirmação do pagamento da 

adesão, receberão um escritório virtual no qual encontrará anúncios e ferramentas para 

divulgar os produtos promovidos pela TelexFREE. O divulgador deverá publicar anúncios 

diários em diversos sites indicados pela TelexFREE e receberá remuneração semanal por isto. 

A ausência de publicação dos anúncios em um único dia implica na perda do pagamento 

daquela semana. Poderão realizar todo o trabalho sem sair de casa, em apenas alguns minutos 

e na hora em que preferi.  

A configuração do menu do back office é a seguinte:  

 ANUNCIAR - É nesta tela que será realiado o trabalho todos os dias da semana. 

Muito simples de anunciar e começar a ser remunerado para isso. Indica que o divugador siga 

todos os passos e aguarde a validação do seu anúncio. 

 RELATÓRIOS - As remunerações deverão ser acompanhas diariamente, assim como, 

toda a rede do divulgador ou do construtor de equipes e suas qualificações.  

 MEU ADCENTRAL - Aqui, se podem ver todos os anúncios feitos pelo divulgador e 

suas validações. Para que seja remunerado ao final de cada semana, será feita uma verificação 

automática pelo sistema da TelexFREE. 

 REDE - Poderá ser visualizada toda a rede do divulgador e acompanhar em qual lado 

(direita ou esquerda) os seus amigos estão entrando. Importante é manter mais ou menos 

iguais os valores da direita com os da esquerda. Ganhos por binários- US$ 20,00 a US$ 60,00 

(precisa de qualificação).  Antes para estar qualificado para ganhos por binários o divulgador 

precisava ter pelo menos 2 (dois) indicados diretos a ele. Assim, a partir de então todos os 

divulgadores que quiserem continuar a terem ganhos por binários deverão além de ter dois 

indicados diretos possuir um cliente de US$ 49,90 direto ao divulgador que lhes indicou. 

Logo, para o divulgador continuar ganhando por todos os binários na sua rede terá que ter 

além de dois divulgadores um cliente ligado direto a ele, consequentemente esse cliente 

renovando o serviço todos os meses o divulgador não deixará de ganhar por binários:  

 Binário de adcentral – US$ 20,00 – continuará o mesmo.  

 Binário de ADICIONAIS (CICLOS DE 3) – US$ 60,00 – continuará o 

mesmo. 
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 EXTRATO - No youtube.com existem diversos vídeos mostrando o funcionamento da 

visualização desses extratos. Faturas acompanhe aqui todas as faturas geradas, pagas e as que 

estão com pendências. 

 ESTOQUE - Estoque significa a quantidade de produtos de telefonia 99TELEXFREE 

disponíveis na sua conta. Para cada produto, você terá 3 opções: 1. Vender: ao receber um 

pacote da TelexFREE como pagamento do trabalho da semana (US$ 49,90 por cada 

ADCENTRAL), o divulgador poderá vendê-lo a um cliente interessado no serviço, recebendo 

de imediato 10% do valor US$ 4,99 e US$44,91 no seu extrato. Todos terão os serviços da 

TelexFREE já no seu stock, disponível para vender a qualquer pessoa ou empresa interessada. 

EX: Eu tenho uma ADCENTRAL e trabalhei a semana e ganhei ao invés de US$ 20,00 como 

antes, ganhei um pacote TelexFREE no valor de US$ 49,90, aonde irei vendê-lo ao meu 

amigo interessado pelo serviço, ao invés de eu ganhar naquela semana US$ 20,00 como antes, 

ganharei US$ 49,90 naquela semana.  

 TRANSFERENCIA - Quem não quiser vender o pacote que ganhou como pagamento 

da semana de trabalho terá a opção de transferi-lo para outro divulgador negociando assim o 

valor deste pacote, mas esta negociação ficará a parte do sistema TelexFREE, ou seja, o 

acordo do valor desta transferência será firmado pelos divulgadores, no qual o pagamento 

ocorrerá por transferência de valores no sistema ou por contas bancárias das partes 

negociadoras.  

 MEUS DADOS - Nesta tela divulgador e construtor de equipes poderão conferir todos 

os seus dados, inclusive sua conta bancária, para que o sistema possa realizar a transferência 

de valores da TelexFREE para as devidas contas correntes ou poupanças indicada. Aqui, 

encontra-se disponibilizado também, o software do 99TELEXFREE para baixar e começar a 

usar os serviços de telefonia VOIP. Antes de usar os serviços de telefonia é preciso cadastrar 

um número (fixo ou celular) de onde serão originadas as chamadas. 

Após estes passos o cadastro foi realizado com sucesso e a partir deste momento poderá 

se iniciar todas as divulgações em diversos sites do mundo inteiro. Após 1 semana de 

postagem dos anúncios, as primeiras gratificações já poderão ser recebidas. 

A TelexFREE (2013) ainda faz as seguintes observações: 

 

1. Para você anunciar, deverá se cadastrar nos sites de anúncios de sua preferência; 
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2. Para expandir a sua rede, você poderá anunciar em sites estrangeiros. Siga as 

instruções de cada site;  

3. Para um anúncio mais atrativo, você poderá inserir imagens e figuras, a fim de, 

chamar a atenção do usuário para os serviços oferecidos;  

4. Além de anunciar somente os serviços de telefonia 99TELEXFREE você também 

poderá divulgar a sua rede, ou seja, realizar um marketing pessoal de sua rede 

(ganhar dinheiro postando anúncios, etc);  

5. Atenção: Para ter seu link de anúncios, deverá ser inserido o link da sua home 

page  (www.telexfree.com/seulogin) em cada anúncio;  

6. Atente para não repetir anúncios nos mesmos sites, pois o anúncio poderá se 

tornar um spam e não ser validado.  

 

Com este modelo de estratégia mercadológica e de crescimento a empresa adquire 

muitos adeptos em vários países, como os Estados Unidos, principalmente. Aqui no Brasil a 

empresa ainda é relativamente pequena, porém a cada dia em expansão..  

 

3.3. A TelexFREE e o esquema de pirâmide 

 

O esquema de pirâmide, também conhecido como "Ponzi" ou "São Antônio" abrange 

uma ampla série de esquemas e fraudes diferentes. Segundo o “Monitor de Fraudes”
1
, que 

presta um serviço coletivo apontando e destrinchando fraudes, nas definições que se 

encontram do conceito de esquema pirâmide encontram-se que são todos os sistemas, 

fraudulentos ou não, usados para coletar dinheiro ou benefícios através de um fluxo 

supostamente "sem fim" de novos participantes ou "recrutas". A função de cada novo 

participante é sinteticamente: a) dar dinheiro para os golpistas/recrutadores e b) cooptar novos 

participantes que paguem para o esquema. 

O nome do esquema deriva da forma da pirâmide que é um triângulo tridimensional, ou 

seja, um sólido com a ponta fina e a base grande. Se o esquema prever que cada pessoa 

encontre 10 novos participantes e a pirâmide começar com uma pessoa no topo, teremos 10 

pessoas debaixo dela e 100 debaixo deles e 1000 debaixo deles e assim por diante, a pirâmide 

terá mais da população inteira da terra depois de 10 andares (ou níveis), com um único 

golpista no topo. (Figura 3) 

 

                                                           
1
 No site http://www.fraudes.org/showpage1.asp?pg=75. 

http://www.fraudes.org/showpage1.asp?pg=75
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FIGURA 3- Esquema de pirâmide.   

 

Estes esquemas se mantêm por pessoas que desejam fazer muito dinheiro com um 

mínimo de investimento e de tempo e ganha reforço quando suas esperanças tornam-se 

verdade ao vivenciarem que a atividade dá dinheiro. No Brasil, as pirâmides não se encontram 

dentro de tipologias criminais, pois não existe lei específica, mas em determinados casos, 

pode-se recorrer a Lei 1521/51, como crime à economia popular. 

O incremento das tecnologias da informação, com o uso cada vez mais amplo da 

internet, favoreceu também, o incremento deste tipo de fraude nas atividades de MMN, até 

parece o cenário das décadas de 1970-80, quando houve uma verdadeira invasão de empresas 

nestas atividades. Hoje, são utilizadas propagandas enganosas que dizem, por exemplo: 

“monte um site e vire milionário”, em outras ocasiões são oferecidos produtos e serviços que 

não existem.  

Atualmente, a empresa TelexFREE encontra-se sub judice na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco por suspeita de criação de esquema de pirâmide. Esta Vara Cível acatou a ação 

civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre - (MPE do Acre) e 

suspendeu os pagamentos e a adesão de novos contratos a esta empresa de marketing 
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multinível até o julgamento final da ação principal, sob pena de multa diária de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Recentemente, os donos da TelexFREE foram acusados judicialmente como suspeitos 

de montar pirâmide financeira porque a empresa no Brasil estaria fazendo o recrutamento de 

investidores e criando um esquema de pirâmide sob o disfarce de marketing multinível. 

Segundo a denúncia, existem empresas de marketing multinível já consolidadas no mercado 

como a Herbalife, Mary Kay e Tupperware que trabalham com esse sistema,só que,  no caso 

da Telexfree, o interesse não é vender os produtos, mas sim recrutar novas pessoas. 

A justificativa da Promotora do Acre que fez a denúncia, Nicole Gonzalez, o foco da 

TelexFREE no Brasil não é a venda de produtos ou serviços, mas sim a adesão de novas 

pessoas para alimentar o sistema de pagamento. O suposto produto oferecido pela 

TelexFREE, um software para realização de ligações pela internet, deve ser comprado em 

kits, isto é, não se compra apenas um produto, mas também outros produtos que passam a ser 

vinculados ao produto principal. 

A nível nacional, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda (SEAE/MF) fez algumas considerações  numa Nota de Esclarecimento acerca das 

atividades da empresa Ympactus Comercial Ltda. ME, a TelexFREE, dentre elas: Não foi 

comprovada a parceria entre a TelexFREE e operadoras de telefonia móvel ou fixa, o que 

seria necessário para garantir a prestação do serviço de VoIP (voice over IP), conforme 

ofertado pela empresa; e  a oferta de ganhos altos e rápidos proporcionados principalmente 

pelo recrutamento de novos entrantes para a rede, o pagamento de comissões excessivas, 

acima das receitas advindas de vendas de bens reais e a não sustentabilidade do modelo de 

negócio desenvolvido pela organização sugerem um esquema de pirâmide financeira, o que é 

crime contra a economia popular, tipificado no inciso IX, art. 2º, da Lei 1.521/51. 

A Ympactus Comercial Ltda ME, tendo em vista a repercussão das suspeitas de  

esquema de pirâmide e por esta nota de esclarecimento da SEAE/MF sobre as atividades da 

TelexFREE, fez os seguintes comentários numa Nota de Esclarecimento, veiculada na internet 

em junho/2013: 

1. Confirmou-se que a TelexFREE não faz captação antecipada e, por tal razão não 

está obrigada a obter a autorização daquela Secretaria; 

2. A TelexFREE não pratica a venda de bens ou serviços, motivo pela qual não 

necessita obter autorização de atividades de comércio; a entrega das contas VoIP é efetuada 
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diretamente pela TelexFREE dos Estados Unidos aos consumidores em qualquer lugar que se 

encontrem; em outros termos, é naquele país e que ocorre a prestação de serviços VoIP. 

3. Como a realização dos serviços é efetuada nos Estados Unidos a partir do acesso à 

internet, os usuários que adquirem as contas é que devem contratar, individualmente seu 

serviço de Internet; ademais, a contratação das terminações, via Carrier, é efetuada também 

por quem presta o serviço, isto é, pela TelexFREE dos Estados Unidos. 

4. Não há incentivo de economia informal, uma vez que a renda que um divulgador 

obtém é informado diretamente à Secretaria da Receita Federal como sendo renda de pessoa 

física e assim é tributado, com retenção na fonte e devido recolhimento, de acordo com a 

tabela própria do Ministério da Fazenda; as atividades que o divulgador realiza voltam-se 

apenas para os pacotes que adquiriu e pretende revender, desta forma, ao aceitar os termos 

gerais do contrato, o divulgador está plenamente ciente de sua atuação e quanto receberá 

por ela. 

5. Os valores das bonificações são na exata proporção dos serviços que o divulgador 

realiza, não podendo ser configurados como excessivos já que o REGULAMENTO GERAL 

estabelece os percentuais cujo valor já se encontra embutido no custo total das contas VoIP 

oferecidas. 

 

O embate que se tornou jurídico, culminou numa liminar suspendendo as atividade 

financeiras da TelexFREE, não somente no Acre, mas em todo o país, deixando milhões de 

pessoas sem remuneração pelo trabalho realizado, com as propagandas feitas. A captação de 

novos grupos para formação de novas redes, bem como a remuneração financeira que 

resultaria disto, estão temporariamente proibidas.  

Uma segunda nota de esclarecimento foi lançada no dia 20/07/2013 (anexo), na qual a 

empresa TelexFREE argumenta sua indignação com a decisão judicial sobre a suspensão das 

operações da empresa no Brasil que possui como apoiadores professores universitários, 

especialistas, mestres e doutores, sem contar com pessoas que se tornaram ricas com as 

operações de MMN. Nesta nota a TelexFRE informa que o mérito do recurso interposto por 

ela ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o que deverá ocorrer 

nas próximas semanas. A empresa também ofereceu ao Juízo de Rio Branco a garantia no 

valor de R$ 659.629.591,00 de forma a desbloquear suas contas e reiniciar suas operações, 

pedido que ainda não foi analisado, pois na semana em que apresentou sua contestação todos 
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os Juízes das cinco varas cíveis de Rio Branco encontravam-se de férias. Apesar de tudo isto, 

a empresa mostra-se forte ao ingressar de vez no mercado das telecomunicações no Brasil, ao 

comprar uma das mais promissoras operadoras de telecomunicações do País, a Voxbras, sem 

contar com a parceria realizada com a Best Wester, a maior rede hoteleira do mundo. 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas referências bibliográficas e documental de forma 

descritiva dos dados obtidos, num estudo de caso com a empresa TelexFREE. Entende-se por 

estudo de caso: 

 

Uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. 

Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida, como um 

programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 

social. Visa conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade 

e identidade própria. É uma investigação que se assume como particularística, 

debruçando-se sobre uma situação específica,  procurando descobrir o que há nela de 

mais essencial e característico. (YIN, 2013, p. 17) 

 

Elencou-se o mapeamento de toda cadeia de negócios da empresa a partir da rede intra e 

extraorganizacional, além de informações de distribuidores e construtores de equipes para o 

posterior processamento e análise dos resultados. 

Foi aplicado como técnica de análise de dados um questionário com 13 perguntas 

fechadas e 1 aberta (esta sobre o posicionamento do distribuidor ou construtor de equipes. 

Escolheu-se o questionário dada a facilidade de sua aplicação e a facilidade em manuseá-los. 

Esta técnica foi escolhida por também ser a que menos necessita de tempo para ser feita. 

Conhecendo de perto a realidade desta empresa, como divulgador, observando seu bom 

desempenho no Brasil motivou o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, buscou-se com esta 

monografia, apontar os pontos fortes e fracos do marketing multinível a partir de um estudo 

de caso na empresa TelexFREE discutindo as oportunidades e ameaças existentes nesta 

atividade comercial. Para avaliar o processo do negócio de forma consistente foi determinado 

um único caso que foi o seu desenvolvimento no Brasil, sua estratégia mercadológica de 

venda e de seu crescimento, apontando suas vantagens e desvantagens. 

É importante ressaltar que para este caso específico nem todos os atores da estrutura 

organizacional da empresa foram necessários, pois no país ela conta com milhares de 

divulgadores e construtores de equipes, assim os que participaram deste estudo foram 

escolhidos aleatoriamente, dentro de dois grupos de construtores de equipes apenas para 

qualificar e confrontar as informações organizacionais com sua prática. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÕES DA PESQUISA 

 

Foram empregados 20 questionários com 14 perguntas a  divulgadores e construtores de 

equipes da TelexFREE. 

A primeira pergunta foi quanto ao sexo. Dos 20 entrevistados, 16 eram homens e 4 

mulheres. Apesar da amostra aleatória contemplar 80% da amostra sendo do sexo masculino e 

não contemplar um maior número de mulheres, para esta pesquisa elas representam 20% dos 

entrevistados, nas últimas décadas, as mulheres invadiram o mercado de trabalho formal e 

informal. (Gráfico 1) 

 

GRÁFICO 1 – Sexo dos entrevistados. 

 

No Brasil, a participação feminina no mercado de trabalho aumentou expressivamente: 

em 1999 representavam 41,4% da População Economicamente Ativa - PEA contra 31,7% em 

1979.  Esse ingresso veio associado a transformações nas relações familiares e conjugais 

como exemplo, o número de famílias chefiadas por mulheres encontra-se em constante 
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crescimento – em 1989 representavam 20,1%, em 1999 chegou a 26% (ARROIO; RÉGNIE, 

2013). Outra realidade que se mostra é no que se trata da questão da mulher dona de casa, 

mãe. Com todas as ocupações do lar, ou até mesmo por ter outro trabalho que lhe tome o dia 

inteiro, como nos diz Castilho (2006, p.2): 

 

Apesar de melhor instruídas a situação de desigualdade em que se encontram as 

mulheres no mercado de trabalho ainda é de desvantagem em relação aos homens. 

Estas trabalhadoras muitas vezes se vêm tendo que conciliar ao emprego formal os 

cuidados com o lar e com os filhos. Esta situação muitas vezes as leva a procurar 

maneiras alternativas de manter o sustento da família, sem ter de dedicar 

exclusivamente ao emprego formal, ou a encontrar maneiras de complementar seu 

salário sem ter de se dedicar a uma segunda ocupação formal.  

 

 

Nesse entendimento, a venda direta apresenta-se como uma alternativa ao oferecer às 

mulheres oportunidade de ter uma ou outra fonte de renda sem ter de ausentar-se de casa, 

aproveitando do ambiente doméstico para atuar como revendedora ou divulgadora de bens de 

consumo. 

A segunda pergunta tratou da faixa etária. Dos 20 entrevistados, 10 (50% da amostra) 

eram da faixa etária de 31 a 40 anos de idade; 7 (35% da amostra) estavam na faixa de 21 a 30 

anos; os 3 (15%) restantes estavam em outras faixas. (Gráfico 2)  

 

 

 

GRÁFICO 2 – Idade dos entrevistados. 
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Segundo a ABEVD (2013) não há qualquer limitação quanto à experiência, faixa etária, 

formação profissional no mercado de vendas diretas. Ele acolhe qualquer pessoa que tenha 

interesse, aptidão e boa vontade para as operações de vendas diretas pela internet. A única 

seleção que existe está relacionada a sua vontade de iniciar algo novo e investir o tempo 

necessário em seu próprio aprendizado. Se você quer, você pode! 

A terceira pergunta buscou saber sobre a escolaridade dos pesquisados. 10 dos 

entrevistados tinham o Ensino Médio completo (50% da amostra); 4 tinham o Ensino Médio 

incompleto (20% da amostra), 2 já tinham o superior completo (10% da amostra); 2 Superior 

incompleto (10% da amostra) e 2 (10% da amostra) tinham feito até o 9º anos. (Gráfico 3) 

 

 

GRÁFICO 3- Escolaridade dos entrevistados. 

 

50% da amostra possui Ensino médio completo, é interessante frisar que neste mercado, 

não há privilégios para quem tem formação A, B ou C. O diferencial está na determinação de 

cada um. Pode ser até que uma pessoa com nível superior ou capital para investir comece um 

pouco mais rápido, mas essa diferença desaparece logo nos primeiros passos da caminhada. A 

prova disso é que as principais histórias de sucesso deste mercado são de pessoas que 

começaram da base, com pouco ou nenhum recurso. (ABEVD, 2013) 
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A quarta pergunta foi sobre o tempo que estão na TelexFREE. As respostas foram: 9 

(45% da amostra) tinham até 6 meses de atividade na empresa; 8 estavam na TelexFREE com 

mas de 6 a 1 ano, correspondendo a 40% da amostra da amostra. 1 (ou 5% da amostra) 

respondeu que estava na faixa de 1 a 3 anos e somente 2 (10% da amostra) estavam a mais de 

3 anos. (Gráfico 4) 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Tempo dos entrevistados na TelexFREE. 

 

A empresa está no Brasil há pouco tempo, somente a partir de 2010, assim é normal que 

os entrevistados tenham ao todo até 3 anos de empresa, sendo que a maioria, que corresponde 

a 45% da amostra está desde o início das atividades no país. Isso pode até comprovar que 

empresa é vem atuando com respeito e seriedade para com aqueles que, dela fazem parte e, 

seus consumidores. 

A quinta pergunta foi sobre a quantos anos trabalha com MMN. 16 (80%) responderam 

que já trabalham com MMN até 3 anos; 3 (15% da amostra) trabalham entre 4 a 5 anos e 1 

(5% da amostra) afirmou que trabalha com MMN entre 6 a 10 anos. (Gráfico 5)  
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GRÁFICO 5 – Anos que os entrevistados trabalham com o MMN. 

 

A população da pesquisa foi de dois grupos de divulgadores da TelexFREE, daí porque 

a maioria está no MMN somente até 3 anos, no entanto os outros 20 % restantes não 

trabalhavam somente para esta empresa, tendo no MMN oportunidade de renda através de 

várias empresas. 

A sexta pergunta tratou do tempo que dedica ao MMN. 60% da amostra afirmaram que 

dispensam até 1 hora por dia nas atividades de MMN; enquanto  que 25% afirmaram que 

nesta atividade ficam entre 3 a 4 horas por dia; e somente 15% afirmaram que dedicam de 6 a 

8 horas por dia ao MMN. (Gráfico 6) 

O esquema de horas trabalhadas no MMN varia de acordo com a disponibilidade e 

interesse do divulgador, assim é normal que existam pessoas que dediquem até 8 horas por 

dia. Quando alguém inicia neste negócio e vê o sucesso de seus esforços e a seriedade da 

empresa refletidos em ganhos reais, cada vez mais se sente incentivado a dedicar mais tempo 

ao MMN. 
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GRÁFICO 6 – Tempo em que os entrevistados ddicam-se ao MMN 

 

A sétima pergunta foi sobre o rendimento mensal com o MMN. Dos 20 entrevistados, 9 

(45%) responderam que recebem acima de R$ 2.000,00 por mês; 4 (20%) recebiam de R$ 

100,00 a R$ 500,00; 3 (15%) recebiam mais de R$ 500,00 a R$ 1.000,00; 3 (15%) recebiam 

mais de R$ 1.500,00 a R$2.000,00; e apenas 1 (5%) recebia mais de R$ 1.000,00 a 

R$1.500,00. (Gráfico 7) 

 

 

GRÁFICO 7 – Rendimento mensal dos entrevistados com o MMN. 
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Os ganhos são proporcionais aos esforços e habilidades na atividade. No MMN vender 

é o que traz rendimentos, não existe mágica e nem dinheiro fácil neste negócio. É importante 

observar que a pessoa que se interessar no MMN tem que gostar e consumir os produtos da 

empresa que desenvolver o negócio, pois ele deverá ser o propagandista dos produtos a partir 

de opiniões sinceras acerca do produto, não é interessante vender aquilo que não se acredita, 

pois se corre o risco de entrar em descrédito. No MMN, com um investimento inferior a 

qualquer negócio formal, tem-se a possibilidade de construir com sucesso, um negócio 

próprio.  

A oitava pergunta procurou saber qual o fator mais importante para ter sucesso no 

MMN. 14 (70% da amostra) dos entrevistados afirmam que gostar do que  faz e realização no 

trabalho são os fatores mais importantes no MMN; 5 (25% da amostra) afirmaram que o 

importante é ter conhecimento sobre o plano de marketing e apenas 1 (5% da amostra) 

afirmou que o importante é conhecer os produtos e serviços oferecidos. (Gráfico 8)  

 

Fator mais importante p/sucesso MMN

5%

25%

0%

70%

Ter conhecimento produtos e serviços 

Ter conhecimento sobre o plano de marketing 

Ter capital disponível para começar o negócio 

Gostar do que faz – realização com o trabalho

 

GRÁFICO 8 - Fator mais importante para ter sucesso no MMN. 

 

Para se ter sucesso no MMN todas as opções são importantes, mas deve-se levar em 

consideração a própria característica do marketing multinível quando 25% da amostra atentou 

para o plano de marketing, quanto mais experiências trocadas entre divulgadores e entre estes 

e os consumidores, mais se consegue adeptos para a rede, e consequentemente se alcança o 

sucesso na atividade.  
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A nona pergunta perguntou sobre se o marketing de redes funciona e se a divulgação 

boca a boca é a mais indicada. 12 (60% da amostra) dos entrevistados acreditam plenamente 

no marketing e na divulgação boca a boca; 4 (40% da amostra)  apenas concordam afirmando 

que a divulgação boca à boca é importante. (Gráfico 9) 

 

 

GRÁFICO 9 – Fator mais importante para sucesso no MMN, segundo os entrevistados. 

 

Através da na divulgação boca a boca é possível dar maiores e melhores explicações 

acerca dos produtos ou serviços comercializados, os quais em algumas ocasiões, se tornam 

difíceis de fazer, dada a impessoalidade de algumas propagandas. O boca à boca se utiliza de 

um banco de dados de consumidores, consultados de tempos em tempos. Isso faz com que o 

MMN tenha a possibilidade de utilizar as mais variadas formas de divulgação. 

A décima pergunta foi sobre se todos os setores operacionais da empresa possuem 

informações necessárias para divulgar eficientemente a empresa, seus produtos e serviços a 

fim de aumentar as vendas. 16 (80% da amostra) entrevistados concordam com esta 

afirmação; 3 (15%) concordam plenamente e apenas 1 (5% da amostra) discordou. (Gráfico 

10) 
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GRÁFICO 10 - se todos os setores operacionais da empresa possuem informações necessárias para 

divulgar eficientemente a empresa ... 

 

O ideal seria que existisse sinergia entre todos os membros do MMN da empresa, pois 

ele foi criado para estimular vendedores diretos a recrutarem e treinarem outros vendedores 

diretos. Assim, é fundamental que isso se estabeleça entre os membros das equipes de forma a 

tornar a atividade mais consistente no mercado através de trocas de informações e ajuda 

mútua.  

A décima primeira pergunta foi se o pesquisado se sentia preparado para vender os 

produtos e serviços da TelexFREE.  13 (65% da amostra) dos entrevistados acreditam que 

estão preparados para vender pela empresa; 6 (30% da amostra) concordam plenamente que 

estão preparados e apenas 1 (5% da amostra) não se sente preparado (Gráfico 11). A 

inexperiência, o nervosismo e incapacidade para o trabalho também são alguns fatores a 

serem considerados.    Conforme Buaiz (2013) a falta de conhecimento sobre os critérios 

matemáticos de remuneração e a ânsia de obterem resultados rápidos faz com que alguns 

distribuidores promovam este negócio de uma forma errada, como se fossem sistemas de 

enriquecimento rápido através do autoconsumo ou da formação de estoques. Isso leva ao 

prejuízo aqueles que não observam as orientações das empresas e preferem acreditar nas 

promessas de dinheiro fácil. 
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GRÁFICO 11 – Se o entrevistados se sentem preparados para vender produtos e serviços da TelexFREE. 

 

A décima segunda pergunta procurou saber o que representa ser um representante da 

TelexFREE. 10 (50% da amostra) dos entrevistados tem no MMN da TelexFREE um 

complemento de renda; 6 (30% da amostra) veem esta atividade como oportunidade de 

desenvolvimento e 4 (20% da amostra) tem como fone principal de vendas (Gráfico 12). A 

TelexFREE mostra um crescimento em suas atividades e rendimentos com o marketing 

multinível, sem contar com a possibilidade também de poder trabalhar com outras empresas. 

20% da amostra tem na empresa sua principal renda, o que pode representar que já 

conseguiram montar seu próprio negócio com a ampliação de suas redes, ou ainda, estão sem 

emprego formal. A TelexFREE possibilita rendimentos complementares através do 

desenvolvimento de equipes e, consequentemente, se observa uma melhoria nos rendimentos. 
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GRÁFICO 12 - o que representa ser um representante da TelexFREE. 

 

A décima terceira pergunta foi sobre qual sua forma de atuação na empresa TelexFREE. 

Dos 20 entrevistados, 15 (75% da amostra) são divulgadores e 5 (25% da amostra) 

construtores de equipe. (Gráfico 13)  

 

 

Gráfico 13 – Forma de atuação dos entrevistados na TelexFREE. 
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A décima quarta pergunta foi do tipo aberta, sobre a opinião dos entrevistados sobre os 

questionamentos da justiça brasileira sobre a TelexFREE e o esquema de pirâmide financeira. 

As respostas que mais chamaram atenção foram: 

 

C. “A imprensa está se preocupando com a TelexFREE, mas não olha o que os 

bancos roubam todos os dias de nossos bolsos, porque até agora ninguém 

reclamou dela, só vejo falar de bem, ganhar dinheiro de uma forma fácil 

(como alguns falam) é só para políticos? Pelo menos acreditamos estar 

trabalhando de forma honesta.” 

F. “Os bancos estão perdendo e acho que pode ser até estratégia para tirar 

concorrente, a matéria no Fantástico da rede globo pode até ser matéria 

comprada.” 

H. “Bombardeio contra TelexFREE pode ser resultado de guerra comercial 

agenciada por Bancos e Empresas concorrentes.” 

K. “Como podem pedir para investigar uma empresa sem que haja qualquer 

denúncia de consumidores contra a mesma? Acho que é só jogada para abalar 

os negócios da TelexFREE.” 

N. “A estratégia de venda da empresa pode parecer com pirâmide, mas não o é 

porque nós fazemos a publicidade de produtos que as pessoas compram e 

ainda não soube que reclamassem por não gostar ou por não receber alguma 

coisa.” 

O. “Se a empresa tivesse mesmo envolvida com um esquema de pirâmide não teria 

a boa vontade de enviar tanto à Justiça quanto ao público, em seu site, toda a 

documentação solicitada pelo Ministério Público, sem contar que não pôs 

obstáculo a uma visita da Receita Federal no Acre.” 

R. “Pode até ser que seja um esquema de pirâmide, mas se ela falir só vai trazer 

prejuízos para os milhares que trabalham honestamente nela e que através 

dela tem sua renda principal ou complementar!” 

T. “Falam que a TelexFREE é pirâmide, mas a pirâmide não vende nada e nós 

vendemos. Então é tudo mentira.” 
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U. “Tenho acompanhado a questão, o que percebi é que até agora não se teve 

nenhum resultado do Ministério Público ou mesmo da Policia Federal.”  

 

Todos os entrevistados, 100% da amostra, acreditam que a TelexFREE é vítima da 

concorrência, tendo em vista que possui toda a documentação exigida por lei, que não se trata 

de pirâmide por ter produto para venda, inclusive há questionamentos sérios como sobre o 

Ministério Público denuncia a TelexFREE se não há denúncia de consumidores. Outro 

aspecto que surgiu nas respostas foi relacionado aos bancos, por estarem perdendo parcela de 

seus lucros por causa de clientes que tiram dinheiro de poupanças para investirem na 

TelexFREE. Bem, são comentários com fundamentação, pois ao se analisar o mercado, faz 

sentido os atos difamatórios por concorrentes. Apenas 1 entrevistado, 5% dos entrevistados, 

em sua fala apontou também, que a empresa até poderia estar envolvida com o esquema de 

pirâmide, mas no entanto, emprega milhares de pessoas, contribuindo para a manutenção de 

famílias.  

Durante a pesquisa percebeu-se que apesar de divulgadores e construtores defenderem 

sua empresa, existe uma desconfiança, que parece ter fundamento, quando se comenta que 

vários órgãos públicos estão se voltando contra a TelexFREE mesmo quando não existe 

qualquer reclamação formal sobre calote ou qualquer outro ato que a comprometa. Isso abala 

as atividades da empresa, pois uma liminar do Acre, por um caso particular, interfere nas 

atividades de remuneração da empresa por todo o país, deixando alguns descontentes e 

amedrontados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada na empresa TelexFREE sobre Marketing Multinível –MMN, 

alcançou os objetivos propostos: mostrar os pontos fortes e fracos do marketing multinível a 

partir de um estudo de caso nda empresa TelexFREE discutindo as oportunidades e ameaças 

existentes nesta atividade comercial. Foram apontados os pontos fortes e fracos do MMN 

tanto sob o ponto de vista da empresa quanto do distribuidor.  

A empresa possui vários pontos fortes como: Investimentos de capital reduzido; equipe 

de venda motivada e elevada repetição de vendas; dentre os aspectos considerados como 

pontos fracos, os que mais chamam atenção são as que dizem respeito ao longo tempo de 

início das atividades; obrigações administrativas aumentadas e menos controle.  

Para o distribuidor os pontos fortes e fracos são maiores. Exemplos de pontos fortes e 

que mais chamam atenção são: potencial de ganhos elevado; baixo investimento inicial; 

facilidades em realizar as operações comerciais em local e tempo disponíveis; nenhuma taxa 

de franquia a pagar. Dentre os pontos fracos podem se destacar: Tempo de início das 

atividades mais longos; dificuldades de vender o produto; diretrizes do MMN a seguir; ações 

de outros membros do MMN que se refletem na empresa como um todo; mínimas compras de 

estoque possíveis e a necessidade de permanece ativo na empresa para não perder a rede.  

Para a empresa, esta atividade mostra-se muito segura, pois seus produtos são escoados 

com facilidade numa rede segura, sem custos de pessoal como o INSS, e principalmente, 

retorno financeiro. Sobre as desvantagens estas ocorrem mais se a empresa não for séria e não 

se preocupar com suas documentações administrativas e legais. Já para o distribuidor a 

situação sempre será de riscos, pois nem todas as empresas que estão no MMN são sérias, 

pois se torna difícil perceber quando uma empresa opera com MMN ou é mais um 

esquema em pirâmide. O recrutamento de pessoas para formar uma rede é o mesmo, com a 

diferença que no MMN deve existir um produto para ser comercializado, mas a dificuldade 

em reconhecer o esquema em pirâmide é que hoje empresas utilizam alguns artifícios para 

ludibriar uma pessoa leiga, disfarçando com a venda de algum produto.  

Nestes casos, o produto não existe de fato. No MMN as operações existem com a 

comercialização de produtos, como é o caso da TelexFREE, na qual os ganhos dos 

empresários, distribuidores e construtores de equipes são remunerados de diversas formas 
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como: ganho na revenda dos produtos, ganho no recrutamento de novos distribuidores, 

participação nos lucros da empresa, por exemplo.  

As oportunidades e ameaças existentes nas operações de MMN na TelexFREE não 

difere das características da própria atividade em si, considerando-se como forte ameaça a 

desistência em trabalhar com MMN pela falta de entendimento sobre o negócio, pois as 

ameaças são potencializadas quando algumas pessoas não leem os termos de contrato de 

adesão e as regras operacionais das empresas antes de se envolverem; a falta de 

empreendedorismo; a falta de motivação; a falta de determinação nas operações e, 

principalmente a falta de informação, que é a que mais provoca desentendimentos e fracasso 

nas operações. A TelexFREE tem se mostrado muito eficiente com relação a estas ameaças, 

pois possui milhares de distribuidores não só no Brasil, como em vários outros países, 

principalmente na América do Norte e Europa.  

Além das ameaças elencadas aponta-se também para o fato de que nem todas as pessoas 

envolvidas não se certificam da qualidade e do valor dos produtos que representam, bem 

como das condições financeiras da empresa em que atua.  

Quanto às respostas dos questionários, elas permitem observar que, não há garantia de 

que todos irão ganhar dinheiro com MMN ou qualquer outra oportunidade de negócios pela 

internet ou fora dela. No entanto, com a TelexFREE o sucesso é confirmado, levando-se em 

consideração sua seriedade no mercado, a determinação de seus divulgadores e construtores 

de equipe. 

Assim, apontam-se alguns critérios para quem deseja se aventurar no MMN como: 

nunca se envolva com uma empresa sem conhecê-la e conhecer a qualidade de seus produtos 

e serviços. É importante observar o valor do que está vendendo para sua permanência ou da 

rede ao longo do tempo. Ter consciência e responsabilidade consigo e para com os 

consumidores nas operações que realizar. Trabalhar com MMN na TelexFREE é muito 

positivo e funciona bem. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DIVULGADOES E FORMADORES DE 

EQUIPES DA TELEXFREE. 

 

1. Sexo: 

Masculino (   )   Feminino (   ) 

2. Faixa etária: 

até 20 anos (   )  de 21 a 30 anos (   )  de 31 a 40 anos (   )  de 41 a 50 anos (   )   

de 50 a 60 anos (   )  acima de 60 anos(   )   

3 Escolaridade: 

até 0 5º ano do Ens. Fund. (   )  até o 9º ano do EF (   )  Ens. Médio Incomp. (   )   

Ens. Méd. Comp. (   )  Ens. Sup. Incomp. (   )  Ens. Sup. Compl. (   )   

Pós-Graduação em Andam. (   )  Pós-grad. (   )  Mest. Em and. (   )  Mestr. Comp. (   )   

4 Tempo de empresa 

Até 6 meses (   )  De 6 meses a 1 ano (   )  De 1 a 3 anos (   )  A partir de 3 anos (   )   

5. Há quantos anos trabalha com MMN 

O a 3 anos (   )  4 a 5 anos (   )   6 á 10 anos (   )   Acima de 10 anos (   )   

6. Tempo que dedica ao MMN 

0 á 1 h. (   )  1 às 2 hs. (   )  3 às 4 hs. (   )  5 à 6 hs. (   )  6 às 8 hs. (   )   

7. Rendimento mensal com o MMN 

100,00 a 500,00 R$ (   )  500,00 a 1000,00 R$ (   )  1000,00 a 1500,00 R$ (   )   

1500,00 A 2000,00 R$ (   )  Acima de 2000,00 R$ (   )   

8. Qual o fator mais importante para ter sucesso no MMN 

Ter conhecimento produtos e serviços (   )  Ter conhecimento sobre o plano de marketing (   )   

Ter capital disponível para começar o negócio (   )  Gostar do que faz – realização com o trabalho(   )   

9. O MR funciona. A divulgação boca a boca é a mais indicada  

Concordo plenamente (   )  Discordo (   )  Concordo (   )  Discordo plenamente (   )   

10. Todos os setores operacionais da empresa possuem informações necessárias para divulgar 

eficientemente a empresa, seus produtos e serviços a fim de aumentar as vendas. 

Concordo plenamente (   ) Discordo (   )  Concordo (   )  Discordo plenamente (   )    

11. Se sente preparado para vender os produtos e serviços da TelexFREE 

Concordo plenamente (   )  Discordo (   )  Concordo (   )  Discordo plenamente (   )   

12 O que significa ser um representante da TelexFREE 

Fonte de renda principal (   )  Um hobby (   )  Um complemento de renda (   )   

Oportunidade de desenvolvimento (   )   

13 Qual a sua forma de atuação na empresa telexFREE 

Divulgador (   )  Construtor de equipe (   )   

14. Qual a sua opinião quanto as suspeitas de esquema de pirâmide do qual a TelexFREE está 

sendo alvo?  



56 

 

Respostas: 

A. “Acho que o Ministério da Fazenda está perseguindo a TelexFREE.” 

B. “É só inveja porque quem está na TelexFREE está ganhando legal.” 

C. “A imprensa está se preocupando com a TelexFREE, mas não olha o que os bancos 

roubam todos os dias de nossos bolsos, porque até agora ninguém reclamou dela, só 

vejo falar de bem, ganhar dinheiro de uma forma fácil (como alguns falam) é só para 

políticos? Pelo menos acreditamos estar trabalhando de forma honesta.” 

D. “Sabemos que alguns bancos como o Itaú e o Bradesco, estão perdendo investimentos e 

interessados na queda da TelexFREE, mas penso que se a empresa estiver mesmo com 

este esquema, logo terá outra em seu lugar. Temos que esperar as conclusões da 

Justiça.” 

E. “Eu acho engraçado porque quem critica hoje, amanhã estará na TelexFREE, ou até 

mesmo pedindo dinheiro emprestado para nós que estamos.” 

F. “Os bancos estão perdendo e acho que pode ser até estratégia para tirar concorrente, a 

matéria no Fantástico da rede globo pode até ser matéria comprada.” 

G. “Essas denúncias partem de outras empresas como a Forever, que trabalham da 

mesma forma e se incomodam com o sucesso ta Telexfree.” 

H. “Bombardeio contra TelexFREE pode ser resultado de guerra comercial agenciada por 

Bancos e Empresas concorrentes.” 

I. “Bancário divulgador da TelexFREE: alguns bancos já estariam sofrendo os primeiros 

impactos da migração de investimentos e retirada em massa, por seus clientes, de 

recursos depositados em sua carteira de fundos de aplicações.” 

J. “Essa nova onda de ataques possa também estar sendo financiada por empresas 

concorrentes, principais prejudicadas com o estrondoso crescimento da TelexFREE no 

país.” 

K. “Como podem pedir para investigar uma empresa sem que haja qualquer denúncia de 

consumidores contra a mesma? Acho que é só jogada prá abalar os negócios da 

TelexFREE.” 

L. “Perseguição á TelexFREE.” 
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M. “A TelexFREE é um negócio que está se demonstrando legal e lucrativo para todos os 

participantes, não acredito que seja esquema de pirâmide.” 

N. “A estratégia de venda da empresa pode parecer com pirâmide, mas não o é porque nós 

fazemos a publicidade de produtos que as pessoas compram e ainda não soube que 

reclamassem por não gostar ou por não receber alguma coisa.” 

O. “Se a empresa tivesse mesmo envolvida com um esquema de pirâmide não teria a boa 

vontade de enviar tanto à Justiça quanto ao público, em seu site, toda a documentação 

solicitada pelo Ministério Público, sem contar que não pôs obstáculo a uma visita da 

Receita Federal no Acre.” 

P. “Acho que é mais uma campanha para desmoralizar a empresa. É questão de 

concorrência.” 

Q. “Viva a telexFREE. Fez e faz mais por mim do que o governo.” 

R. “Pode até ser que seja um esquema de pirâmide, mas se ela falir só vai trazer prejuízos 

para os milhares que trabalham honestamente nela e que através dela tem sua renda 

principal ou complementar!” 

S. “Tudo isso é mais uma briga financeira deste mercado competitivo, vamos ver quem 

ganha!” 

T. “Falam que a TelexFREE é pirâmide, mas a pirâmide não vende nada e nós vendemos. 

Então é tudo mentira.” 

U. “Tenho acompanhado a questão, o que percebi é que até agora não se teve nenhum 

resultado do Ministério Público ou mesmo da Policia Federal.”  

 

 
 
 
 
 
 

 
 


