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PORTUGAL – NORMAS DE CONDUTA 
 
 
Introdução 
 

Parabéns! Como Membro Independente Herbalife Nutrition faz, agora, parte de uma comunidade de pessoas 
de mentalidade semelhante que são movidas por um propósito – tornar o mundo mais saudável e mais feliz. 
Como líderes mundiais na indústria da nutrição, temos a responsabilidade de trabalhar com ética e 
integridade. Como tal, por favor reveja estas Normas de Conduta1 para ajudá-lo no seu percurso. 
 

Muitos Membros juntam-se à Companhia para usufruir de desconto nos produtos Herbalife Nutrition enquanto 
se esforçam para atingir os seus objetivos pessoais de nutrição e de controlo de peso. Se essa é a razão pela 
qual se juntou à Companhia então precisa apenas de se concentrar nas primeiras páginas das nossas 
Normas. 
 

Se agora, ou em qualquer momento no futuro, desejar iniciar o seu negócio, tire algum tempo para ler e 
compreender cada Norma. 
 

Porque sabemos que alguns aspetos na gestão de um negócio podem ser complicados, existe uma equipa 
de pessoas aqui na Herbalife Nutrition pronta para ajudá-lo. Caso tenha questões, poderá contactá-la através 
do 21 7714400. 
 

Quaisquer que sejam os seus objetivos – uma melhor nutrição ou uma melhor nutrição e um rendimento extra 
– esperamos que considere o seu Acordo de Membro Herbalife Nutrition gratificante. 
 

Os melhores votos para o seu sucesso, 
 

A sua Equipa Herbalife Nutrition 
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1 A Herbalife Nutrition pode, segundo o seu único e absoluto critério, alterar as Normas de Conduta e lançar periodicamente outras 

normas, políticas e avisos (em conjunto, as “Normas”). Contudo, as alterações e as novas Normas são prospetivas, o que significa que 
elas não serão aplicadas ao comportamento passado. A Herbalife Nutrition poderá impor qualquer ação corretiva ou sanção para 
endereçar qualquer infração das Normas, e nós reservamo-nos o direito de renunciar, total ou parcialmente, a qualquer infração de 
qualquer Norma. 



 

Página 2 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

2.2 Transferir o Seu Acordo de Membro Herbalife Nutrition ..........................................................................  
2.2.1 Cedência, Venda ou Transferência do Acordo de Membro Herbalife Nutrition ..........................................  
2.2.2 Pode Apenas Ser Cedido ou Transferido para um Não Membro Herbalife Nutrition .................................  
2.2.3 Estatuto e Regalias .....................................................................................................................................  
2.2.4 Responsabilidades Após a Transferência ...................................................................................................  
 
2.3 Separação, Divórcio e Dissolução da Relação de Companheiro em União de Facto ...........................  
2.3.1 Estabelecer um Novo Acordo de Membro Herbalife Nutrition ....................................................................  
2.3.2 Pedidos para Alterar o Acordo de Membro Herbalife Nutrition Original ......................................................  
2.3.3 Adesão Sob um Patrocinador Diferente / Participação Num Outro Acordo de Membro Herbalife 
Nutrition ................................................................................................................................................................  
2.3.4 Divórcio e Dissolução da relação de companheiro em União de Facto e o Plano de Vendas & 
Marketing da Herbalife Nutrition ...........................................................................................................................  
 
2.4 Heranças ........................................................................................................................................................  
 
2.5 Rescisão do Seu Acordo de Membro Herbalife Nutrition ........................................................................  
2.5.1 Rescisão ......................................................................................................................................................  
2.5.2 Rescisão Dentro de 90 Dias  .......................................................................................................................  
2.5.3 Retoma de Inventário.................................................................................................................................. 
 
Capítulo 3 Atividades de Negócio .....................................................................................................................  
 
3.1 Gerir o Seu Negócio .....................................................................................................................................  
3.1.1 Cumprimento Geral .....................................................................................................................................  
3.1.2 Os Membros Herbalife Nutrition são Trabalhadores por Conta Própria  ....................................................  
3.1.3 Registo do Negócio e Impostos ...................................................................................................................  
3.1.4 Manter a Reputação e a Imagem da Herbalife Nutrition .............................................................................  
3.1.5 Usar Outras Pessoas para Ajudar no seu Acordo de Membro Herbalife Nutrition .....................................  
3.1.6 Responsabilidade pela Conduta de Outros que Colaboram no Acordo de Membro Herbalife Nutrition ....  
3.1.7 Não Pode Associar Outras Organizações à Herbalife Nutrition ..................................................................  
3.1.8 Não Indução à Venda de Outros Produtos ou Serviços .............................................................................  
3.1.9 Limitações da Equipa TAB ..........................................................................................................................  
3.1.10 Manipulação do Plano de Vendas & Marketing ........................................................................................  
3.1.11. Dívidas à Herbalife Nutrition .....................................................................................................................  
3.1.12 Entrevistas ou Declarações aos Meios de Comunicação Social ..............................................................  
3.1.13 Conduta Relacionada com Assédio/Discriminação ...................................................................................  
3.1.14 Responsabilidade pelos Fornecedores .....................................................................................................  
3.1.15 Identificação ...............................................................................................................................................  
 
3.2 Negócio Internacional ..................................................................................................................................  
3.2.1 Atividades em Países ou Territórios Ainda Não Abertos ............................................................................  
3.2.2 Atividades em Países ou Territórios Abertos ..............................................................................................  
3.2.3 Atividades na China .....................................................................................................................................  
3.2.4 Consumo Pessoal .......................................................................................................................................  
3.2.5 Países Proibidos ..........................................................................................................................................  
3.2.6 Lista OFAC ..................................................................................................................................................  
 
3.3 Ferramentas de Negócio ..............................................................................................................................  
3.3.1 Venda de Ferramentas de Negócio Sem Fins Lucrativos ...........................................................................  
3.3.2 Contactos .....................................................................................................................................................  
3.3.3 Autorização Escrita para Ferramentas de Negócio .....................................................................................  
3.3.4 Promoção de Ferramentas de Negócio Disponibilizadas por Fornecedores ..............................................  
3.3.5 Aviso para Cessar o Uso ou Venda de Ferramentas de Negócio ..............................................................  
 
FERRAMENTAS DE NEGÓCIO E OUTRAS DESPESAS OPCIONAIS ............................................................  
 
GARANTIA DE QUALIDADE, DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E DE PADRÕES DE ESPECIFICAÇÃO 
TECNOLÓGICA DA HERBALIFE NUTRITION ..................................................................................................  
 
Capítulo 4 Vendas ...............................................................................................................................................  
 
4.1 Vendas a Consumidores ..............................................................................................................................  
4.1.1 Estabelecimentos Comerciais Não Permitidos ...........................................................................................  
4.1.2 Escritórios Privados de Membros Herbalife Nutrition ..................................................................................  
4.1.3 Fornecer e Manter Formulários de Encomenda – Recibo / Registos .........................................................  
4.1.4 Política de Reembolso a Cliente .................................................................................................................  



 

Página 3 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

4.2 Pagamentos e Ajustes .................................................................................................................................  
4.2.1 Distribuição de Produto ...............................................................................................................................  
 
4.3 Práticas de Venda .........................................................................................................................................  
4.3.1 Membros Herbalife Nutrition como Embaixadores da Marca ......................................................................  
4.3.2 Vendas de Produtos a outros Indivíduos para Revenda .............................................................................  
4.3.3 Modificações de Rótulos e Materiais ...........................................................................................................  
4.3.4 Não é Permitida a Venda de Amostras ou de Doses Individuais de Uso Diário .........................................  
4.3.5 Gama de Produtos Completa ......................................................................................................................  
4.3.6 Apresentação e Instruções de Utilização ....................................................................................................  
4.3.7 Armazenamento e Manuseamento dos Produtos .......................................................................................  
4.3.8 Serviço ao Cliente........................................................................................................................................  
 
Capítulo 5 Patrocínio e Liderança .....................................................................................................................  
 
5.1 Responsabilidades do Patrocinador ..........................................................................................................  
5.1.1 Liderança & Formação da Organização  .....................................................................................................  
5.1.2 Relacionamento Independente ....................................................................................................................  
5.1.3 Preparação dos Documentos do Membro Herbalife Nutrition .....................................................................  
 
5.2 Oferecer a Oportunidade de Negócio .........................................................................................................  
5.2.1 Identificação e Descrição ............................................................................................................................  
 
5.3 Manter as Linhas de Patrocínio ..................................................................................................................  
5.3.1 Incitamento a Mudança de Patrocinadores .................................................................................................  
5.3.2 Correção de Patrocínio ................................................................................................................................  
5.3.3 Candidatura a Mudança de Patrocínio ........................................................................................................  
 
Capítulo 6 Desenvolver o Seu Negócio ............................................................................................................  
 
6.1 Alegações e Declarações ............................................................................................................................  
6.1.1 Legal, Verdadeiro e Não Enganoso ............................................................................................................  
6.1.2 Alegações de Controlo de Peso ..................................................................................................................  
6.1.3 Alegações de Produto .................................................................................................................................  
6.1.4 Alegações de Rendimentos .........................................................................................................................  
6.1.5 Tamanho e Colocação dos Avisos ..............................................................................................................  
6.1.6 Alegações de Negócio a Partir de Casa .....................................................................................................  
6.1.7 Alegações Relacionadas com a Relação Entre a Herbalife Nutrition e os Membros Independentes 
Herbalife Nutrition .................................................................................................................................................  
6.1.8 Alegações de Oportunidade ........................................................................................................................  
 
6.2 Utilização da Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition ...................................................................  
6.2.1 Definições ....................................................................................................................................................  
6.2.2 Materiais Protegidos por Direitos de Autor ..................................................................................................  
6.2.3 Marcas Registadas, Utilização da Marca e Nomes Registados .................................................................  
6.2.4 Segredos Comerciais ..................................................................................................................................  
6.2.5 Uso Limitado ao Negócio Herbalife Nutrition ..............................................................................................  
6.2.6 Televisão, Rádio, Revistas ou Jornais ........................................................................................................  
6.2.7 Números de Telefone de Linhas Grátis .......................................................................................................  
6.2.8 Listas Telefónicas ........................................................................................................................................  
6.2.9 Nome ou imagem de Mark Hughes .............................................................................................................  
6.2.10. Moradas da Herbalife Nutrition .................................................................................................................  
6.2.11 Proibida a Utilização de Propriedade Intelectual de Terceiros .................................................................  
6.2.12 Término do Acordo de Membro Herbalife Nutrition ...................................................................................  
 
6.3 Publicidade e Promoções ............................................................................................................................  
6.3.1 Modelos Publicitários da Herbalife Nutrition ................................................................................................  
6.3.2 Materiais Publicitários e Promocionais do Membro Herbalife Nutrition ......................................................  
6.3.3 Afixação de Materiais Publicitários ..............................................................................................................  
6.3.4 Radiodifusão ................................................................................................................................................  
 
6.4 Preservar a Relação Pessoal .......................................................................................................................  
6.4.1 Oferecer e Publicitar Promoções .................................................................................................................  
 
Capítulo 7 Utilização da Internet e do Marketing Eletrónico ..........................................................................  
 
7.1 Conduta do Membro Herbalife Nutrition ....................................................................................................  



 

Página 4 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

7.1.1 Padrões de Conduta Pessoal ......................................................................................................................  
7.1.2 Acesso Não Autorizado por Computador ....................................................................................................  
7.1.3 Dados do Consumidor .................................................................................................................................  
 
7.2 Páginas de Internet dos Membros Herbalife Nutrition .............................................................................  
7.2.1 Os Membros Devem Divulgar a Relação com a Herbalife Nutrition ...........................................................  
7.2.2 Nomes de Domínio, Endereços de E-mail e Páginas de Internet ...............................................................  
7.2.3 Hiperligações e Associações .......................................................................................................................  
7.2.4 Publicidade de Terceiros em Páginas de Internet dos Membros Herbalife Nutrition ..................................  
7.2.5 Negócio Internacional ..................................................................................................................................  
7.2.6 Avisos de Privacidade e Conformidade nas Páginas de Internet ...............................................................  
7.2.7 Publicidade e Otimização do Motor de Busca .............................................................................................  
7.2.8 Transferência de Websites de Membros .....................................................................................................  
 
7.3 PROIBIÇÃO DE VENDAS EM SITES DE LEILÕES E MERCADOS ONLINE DE TERCEIROS 
(COLETIVAMENTE, “SITES DE TERCEIROS”) ................................................................................................  
 
7.4 E-mail .............................................................................................................................................................  
7.4.1 Requisitos e Restrições ...............................................................................................................................  
7.4.2 Aviso para Descontinuar E-mails ................................................................................................................  
 
7.5 Redes Sociais ...............................................................................................................................................  
7.5.1 Responsabilidade por Publicações .............................................................................................................  
7.5.2 As Redes Sociais como um Fórum de Vendas e Promoções ....................................................................  
7.5.3 Publicações e Alegações ............................................................................................................................  
7.5.4 Utilização da Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition .......................................................................  
7.5.5 Fotografias e Gravações Vídeo/Áudio ........................................................................................................  
7.5.6 Termos de Utilização ...................................................................................................................................  
7.5.7 Profissionalismo ...........................................................................................................................................  
7.5.8 Não é Permitida a Compra de Seguidores e Gostos nas Redes Sociais ...................................................  
7.5.9 Não é Permitida a Segmentação de Seguidores em Plataformas de Redes Sociais .................................  
7.5.10 Não é Permitido Software de Pesquisa de Dados e Recolha de Conteúdos de Websites ......................  
7.5.11 Não são Permitidas Práticas de Comunicação Inadequadas ...................................................................  
 
7.6 Telemarketing ...............................................................................................................................................  
7.6.1 Definições ....................................................................................................................................................  
7.6.2 Requisitos de Telemarketing .......................................................................................................................  
7.6.3 Marcadores Automáticos .............................................................................................................................  
7.6.4 Mensagens Pré-gravadas ou de Voz ou Artificial .......................................................................................  
7.6.5 Faxes Não Solicitados .................................................................................................................................  
7.6.6 Notificações das Autoridades ......................................................................................................................  
 
Capítulo 8 Clubes de Nutrição ..........................................................................................................................  
 
8.1 Regras Gerais  ..............................................................................................................................................  
8.1.1 Avaliações ...................................................................................................................................................  
8.1.2 Formação .....................................................................................................................................................  
8.1.3 Empregados ................................................................................................................................................  
8.1.4 Não existem Franchisings ou Agências de Relacionamentos ....................................................................  
8.1.5 Atividades de Negócio Independentes ........................................................................................................  
8.1.6 Operador Principal do Clube .......................................................................................................................  
8.1.7 Política de Boa Vizinhança ..........................................................................................................................  
8.1.8 Conformidade com a Lei .............................................................................................................................  
8.1.9 Não Existem Territórios Atribuídos ou Exclusivos .......................................................................................  
8.1.10 Múltiplos Clubes ........................................................................................................................................  
8.1.11 Partilha de Instalações do Clube ...............................................................................................................  
8.1.12 Informação Necessária para Afixação ......................................................................................................  
8.1.13 Boa Higiene ...............................................................................................................................................  
 
8.2 Funcionamento do Clube ............................................................................................................................  
8.2.1 Quotas .........................................................................................................................................................  
8.2.2 A Frequência do Clube Não é Obrigatória ..................................................................................................  
8.2.3 Atividades e Serviços do Clube ...................................................................................................................  
8.2.4 Incentivos à Recomendação de Participantes ............................................................................................  
8.2.5 Apenas Produtos Herbalife Nutrition Autorizados .......................................................................................  
8.2.6 Consumo e Ofertas de Produtos .................................................................................................................  
8.2.7 Produtos para Levar ....................................................................................................................................  



 

Página 5 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

8.2.8 Venda de Produtos ......................................................................................................................................  
8.2.9 Distribuição de Amostras .............................................................................................................................  
8.2.10 Embalagem e Exposição de Produtos ......................................................................................................  
8.2.11 Eliminação Adequada das Embalagens dos Produtos .............................................................................  
8.2.12 Proibida a Venda de Clubes ......................................................................................................................  
8.2.13 Clubes Satélite...........................................................................................................................................  
 
8.3 Marketing, Promoção e Publicidade ...........................................................................................................  
8.3.1 Alegações e Declarações ............................................................................................................................  
8.3.2 Dar Conselhos de Nutrição aos Participantes e Convidados .....................................................................  
8.3.3 Publicidade e Promoção dos Clubes ..........................................................................................................  
8.3.4 Convites Pessoais dopara o Clube .............................................................................................................  
8.3.5 Divulgação nas Redes Sociais ....................................................................................................................  
8.3.6 Proibidos Letreiros nos Clubes de Nutrição Residenciais ..........................................................................  
 
8.4 Clubes de Nutrição Não-Residenciais ........................................................................................................  
8.4.1 Processo de Registo ...................................................................................................................................  
8.4.2 Proibidos Estabelecimentos de Venda /Serviços ........................................................................................  
8.4.3 Letreiro Exterior do Clube de Nutrição  .......................................................................................................  
8.4.4 Exterior do Clube de Nutrição .....................................................................................................................  
8.4.5 Caixas Registadoras ...................................................................................................................................  
 
Capítulo 9 Desafios Competitivos ....................................................................................................................  
 
9.1 Lotarias (por ex., Rifas)  ...............................................................................................................................  
9.1.1 Proibição de Lotarias ...................................................................................................................................  
 
9.2 Desafios Competitivos (Desafios de Perda Peso ou Desafios de Transformação Corporal) ..............  
9.2.1 Taxas Sem Fins Lucrativos .........................................................................................................................  
9.2.2 Limite do Prémio ..........................................................................................................................................  
9.2.3 Reembolso ...................................................................................................................................................  
9.2.4. Materiais Promocionais ..............................................................................................................................  
9.2.5 Divulgação dos Prémios ..............................................................................................................................  
9.2.6 Desafios Promocionais Realizados num Clube de Nutrição .......................................................................  
9.2.7 Não são Permitidas Práticas Pouco Saudáveis (Responsabilidades do Membro) .....................................  
9.2.8 Requisitos de Compra .................................................................................................................................  
9.2.9 Idade Mínima ...............................................................................................................................................  
9.2.10 Cumprimento de todas as Leis, Normas e Regulamentos Aplicáveis ......................................................  
9.2.11 Termos e Condições do Desafio ...............................................................................................................  
9.2.12 Comunicações ...........................................................................................................................................  
9.2.13 Privacidade e Confidencialidade dos Dados .............................................................................................  
 
Capítulo 10 Cumprimento dos Procedimentos ...............................................................................................  
 
10.1 Procedimento de Reclamação ..................................................................................................................  
10.1.1. Inquérito ....................................................................................................................................................  
10.1.2 Penalizações .............................................................................................................................................  
10.1.3 Pedidos de Reconsideração (não relacionados com Términos) ...............................................................  
10.1.4 Término de um Acordo de Membro Herbalife Nutrition .............................................................................  
10.1.5 Recorrer da Decisão de Término ..............................................................................................................  
 
Capítulo 11 Disposições Legais Adicionais ....................................................................................................  
 
11.1 Prejuízos ......................................................................................................................................................  
11.1.1 Renúncia e Demora ...................................................................................................................................  
11.1.2 Dissociabilidade .........................................................................................................................................  
11.1.3 Leis Aplicáveis e Foro Competente ...........................................................................................................  
11.1.4 Indemnização ............................................................................................................................................  
11.1.5 Reclamações entre Membros Herbalife Nutrition ......................................................................................  
 
Capítulo 12 Privacidade e Proteção de Dados ................................................................................................  
 
Capítulo 13 Definições .......................................................................................................................................  
 
CÓDIGO DE CONDUTA FACE AOS CONSUMIDORES ...................................................................................  
  



 

Página 6 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

Capítulo 1 Começar 
 
1.1 CANDIDATAR-SE A MEMBRO HERBALIFE NUTRITION 
Um indivíduo que solicita a adesão como Membro Independente Herbalife Nutrition (“Requerente”) deve: 
 

1. Ser patrocinado por um Membro Independente Herbalife Nutrition (“Patrocinador”); 
2. Adquirir o Pacote de Membro Herbalife Nutrition (HMP); 
3. Preencher e submeter uma Requisição e Acordo de Membro Herbalife Nutrition (“Requisição”); e 
4. Ter a Requisição aceite pela Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1 Restrições de Requisitos de Compras 
A única aquisição necessária para se tornar Membro Herbalife Nutrition é o HMP, o qual é vendido ao novo 
Membro a preço de custo, sem margem de lucro para o Patrocinador.  
 
O HMP não pode ser associado a quaisquer outros produtos, serviços ou materiais. Os Patrocinadores não 
podem exigir que os Membros comprem: 
 

• Um inventário de Produtos. 
• Materiais, produtos ou serviços, quer os mesmos sejam ou não produzidos pela Herbalife Nutrition. 
• Bilhetes de entrada para participar em seminários, reuniões ou outros eventos. 

 
 
1.1.2 A Contração de Dívidas é Desaconselhada  
 

Um dos benefícios do negócio Herbalife Nutrition é não ser dispendioso: A única despesa necessária é a da 
compra de um HMP. Os Membros Herbalife Nutrition são encorajados a construir o seu negócio isento de 
dívidas. Os Membros que optarem por vender os produtos e/ou construir organizações não necessitam de 
investir em grandes stocks de produtos ou contrair dívidas onerosas. 

 
A Herbalife Nutrition desaconselha vivamente o recurso ao endividamento ou à obtenção de empréstimos 
para desenvolver a oportunidade de negócio Herbalife Nutrition. Os empréstimos obtidos para qualquer 
finalidade não especificamente relacionada com a Herbalife Nutrition (incluindo empréstimos ou bolsas para 
fins educativos) não podem ser aplicados na gestão de um negócio Herbalife Nutrition. 
 
 
1.1.3 Permitido Apenas um Acordo de Membro Herbalife Nutrition por Pessoa 
Um indivíduo pode ter, gerir e apoiar apenas um único Acordo de Membro, exceto conforme permitido pelas 
Normas ‘Pessoas Casadas e Membros que se Casem’, ‘Separação, Divórcio e Dissolução da Relação de 
Companheiro em União de Facto’ e ‘Heranças’. (Ver Normas 2.1.4, 2.3 e 2.4) Se um indivíduo submeter mais 
do que uma Requisição de Acordo de Membro, a primeira Requisição recebida e aceite é o Acordo válido. 
 
 
1.1.4 Quota Anual do Acordo de Membro Herbalife Nutrition  
É cobrada aos Membros uma Quota Anual do Acordo (“Quota”) pelo processamento informático e outros 
serviços prestados pela Herbalife Nutrition. A Quota deve ser paga pelo próprio Membro e não por outro 
Membro. Se um Membro não proceder ao pagamento da Quota Anual, na data de aniversário do Acordo 
original, o Acordo é cancelado. A Herbalife Nutrition tenta relembrar os Membros, por correio ou por correio 
eletrónico, da data limite para pagamento. Contudo, o Membro é o único responsável pelo pagamento 
atempado da Quota.  
 
 
1.1.5 Aceitação/Rejeição da Quota 
Se um Membro tiver infringido as Normas, a Herbalife Nutrition poderá recusar o pagamento da Quota, caso 
esse em que o Acordo será cancelado e a Herbalife Nutrition procederá ao reembolso da Quota.  
 
 
1.1.6 Comunicações com a Herbalife Nutrition 
Os Membros devem fornecer à Herbalife Nutrition um endereço residencial permanente ou um endereço 
comercial e manter todas as informações de contacto atualizadas nos registos da Herbalife Nutrition. Todos 
os documentos e declarações submetidos à Herbalife Nutrition devem ser completos, verdadeiros e 
atempados. 
  

 
2 A Herbalife Nutrition reserva-se o direito, segundo o seu único e absoluto critério, de aceitar ou rejeitar qualquer Requisição. Até esta 

ser aceite, é concedida ao Requerente uma licença revogável para comprar e vender produtos Herbalife Nutrition. 
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1.1.7 Compra Correta 
Apenas os produtos comprados diretamente à Herbalife Nutrition contam para qualificações, rendimentos e 
benefícios dentro do Plano de Vendas & Marketing. 
 
Os Membros não podem fazer ou pagar encomendas em nome de outros Membros.3 
 
 
1.1.8 Pagamentos 
 
Submeter Pagamentos: 
Os Membros devem assegurar que todos os pagamentos submetidos à Herbalife Nutrition estão autorizados 
e têm cobertura suficiente.  
 
Os Membros não podem utilizar os cartões de crédito, cheques pessoais ou qualquer outra forma de 
pagamento, de outros Membros, clientes ou outros indivíduos, para pagar as encomendas feitas à Herbalife 
Nutrition. 
 
Os Membros são financeiramente responsáveis pelos pagamentos que, por qualquer razão, sejam rejeitados.4 
 
A Herbalife Nutrition pode restringir os privilégios de compra de um Membro por infração desta Norma e 
efetuar ajustes de volume e de rendimentos para resolver os pagamentos em disputa. 
 
Aceitar Pagamentos: 
Quando aceitarem pagamentos online ou via dispositivo móvel, os Membros: 
 

o Devem instalar um sistema de pagamento seguro. Por exemplo: 
▪ Square, Flint, Spark Pay, iZettle ou PayPal Here5 

 
o Devem implementar medidas de segurança adequadas, para proteger a informação do cartão 

de crédito ou de pagamento do cliente6 de divulgação, acesso ou concessão, não autorizados. 
Por exemplo: 
▪ Nunca enviar por e-mail ou mensagem de texto informações de cartões de crédito ou de 

pagamento uma vez que estes métodos de comunicação não são seguros para transmitir 
informações de cartões de crédito ou de pagamento.   

▪ Conservar sempre a informação do cartão de crédito ou pagamento em local centralizado e 
protegido.  

▪ Limpar regularmente os registos de cartão de crédito ou pagamento do cliente quando já não 
forem necessários ou autorizados pelo cliente. 

▪ Eliminar adequadamente cópias em papel da informação de cartão de crédito ou pagamento 
do cliente por trituração, queima ou fragmentação dos dados. 

▪ Manter-se atualizado e cumprir com as Normas de proteção de dados previstas na lei. 
 

o Devem Cumprir com os mais recentes Padrões de Segurança da Indústria de Cartões de 
Pagamento (PCI-DSS), aplicáveis a pagamentos por cartão de crédito e débito.7 Utilizar uma 
solução de pagamento que esteja atualizada conforme os padrões de segurança exigidos pelo PCI-
DSS, irá assegurar que a transmissão, processamento e armazenamento dos dados dos cartões de 
débito e crédito do cliente, são manuseados de forma consistente com as melhores práticas dos 
padrões de segurança exigidos pela indústria dos cartões de pagamento. 

  

 
3 Esta norma aplica-se, a não ser que a Herbalife Nutrition solicite e receba autorização por escrito do Membro para o pagamento ser 

efetuado por outra pessoa. A autorização por escrito é válida apenas para uma encomenda específica. 
 

4 Um Membro, cujo pagamento seja devolvido por insuficiência de fundos, pode ser sobretaxado pela Herbalife Nutrition. 
 

5 Os sistemas de pagamento seguros indicados como exemplo aplicam-se a negócios de pequena a média dimensão. 
 

6 A informação do cartão de crédito ou pagamento do cliente inclui: números de cartões de crédito, códigos de segurança e datas de 

validade, números de contas bancárias, cheques ou outra informação de pagamento, incluindo recibos, registos ou outros que incluam 
essa informação.  

 

7 Exemplos dos padrões de segurança de proteção de dados exigidas pelo PCI incluem, mas não se limitam a ‘firewalls’ e encriptação 

de dados. Visite https://www.pcisecuritystandards.org/ para mais informação relativa aos requisitos do PCI-DSS. 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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Capítulo 2 Detalhes Particulares do Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
 
2.1 ELIGIBILIDADE DO ACORDO DE MEMBRO HERBALIFE NUTRITION 
 
2.1.1 Os Membros Herbalife Nutrition Devem Ser Pessoas Físicas 
A Herbalife Nutrition apenas aceita Acordos em nome de pessoas físicas. No entanto, os rendimentos dos 
Membros podem ser pagos a uma sociedade ou empresa, submetendo um pedido por escrito ao 
Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition (“Relações Públicas”).8 O Acordo permanecerá no 
nome do indivíduo e os rendimentos do Acordo serão reportados no nome e número de contribuinte individual 
do Membro. 
 
 
2.1.2 Acordos Duplos 
Se a Herbalife Nutrition constatar que um Membro, o seu cônjuge, companheiro em união de facto ou outro 
indivíduo que participe num Acordo, submeteu mais do que um Acordo ou trabalhou ou apoiou no 
desenvolvimento de outro Acordo, a Herbalife Nutrition tem o direito único e absoluto de: 
 

• Terminar ou estabelecer condições a um ou ambos os Acordos. 
• Impor penalidades ou sanções aos Acordos e/ou aos Patrocinadores. 
• Fazer ajustes de volume e compensações de cada ou de ambas as organizações de patrocínio, por 

qualquer período anterior à transferência ou término do Acordo. 
• Tomar outras medidas que considere apropriadas. 

 
Em casos de Acordos duplos, ou outras infrações semelhantes, pode ser permitida a permanência do 
Membro, mas o mesmo é obrigado a permanecer na devida linha de patrocínio, conforme determinado pela 
Herbalife Nutrition. A Herbalife Nutrition determinará a disposição da linha descendente do Acordo cancelado. 
 
 
2.1.3 Idade Mínima do Membro Herbalife Nutrition 
Um indivíduo deve ter pelo menos 18 anos de idade para submeter a candidatura a um Acordo ou para 
participar no negócio Herbalife Nutrition de outro Membro.9 

 
 
2.1.4 Pessoas Casadas e Membros que se Casem 
As pessoas casadas e os companheiros em união de facto10 podem participar em apenas um Acordo. Se 
duas pessoas que já sejam Membros se casarem, deverão abdicar de um dos Acordos. Se dois Membros se 
unirem de facto um dos Acordos deverá ser abdicado. A única exceção a esta Norma é se os dois Membros 
se encontrarem ao nível de Supervisor ou acima, à data do casamento ou da União de Facto. Neste caso, 
cada cônjuge ou companheiro em união de facto pode continuar a gerir o seu Acordo individual. 
 
 
2.1.5 Reconhecimento de Cônjuge ou Companheiro em União de Facto  
Um Membro pode adicionar o seu cônjuge ou Companheiro em União de Facto ao seu Acordo de Membro 
para apoiá-lo no negócio e para fins de reconhecimento11. Os Membros devem informar o seu cônjuge ou 
Companheiro em União de Facto de que forneceram essa informação à Herbalife Nutrition e devem remetê-
los para a Política de Privacidade online da Herbalife Nutrition para mais informação. O Membro permanecerá 
como o Membro registado. No entanto, se o Membro se separar do cônjuge ou Companheiro em União de 
Facto, a propriedade ou o direito sobre o Acordo de Membro poderão ser afetados.12  
 
 
2.1.6 Atividades do Cônjuge ou Companheiro em União de Facto 
O Membro é responsável pelos atos do seu cônjuge ou companheiro em união de facto, quer este participe 
ou não no Acordo e quer o Membro tivesse conhecimento ou não dos seus atos. O cônjuge e o companheiro 
em união de facto devem cumprir as Normas e regulamentos respeitantes ao negócio Herbalife Nutrition.  

 
8 Pode contactar o Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition pelo telefone 217 714 400. 
 

9 Os requisitos de idade mínima variam de país para país. Para os requisitos em vigor noutros países, contacte o Departamento de Apoio 

aos Membros Herbalife Nutrition. 
 

10 Companheiro em União de Facto: É a pessoa designada por um Membro Herbalife Nutrition como seu companheiro(a) em União de 

Facto, no “Formulário de Inclusão de Companheiro em União de Facto”. Os formulários encontram-se disponíveis no Departamento de 
Apoio aos Membros Herbalife Nutrition. 
 

11 A título de exemplo, o reconhecimento permite a participação em eventos Herbalife Nutrition, reconhecimento por novas conquistas 

no negócio e no Plano de Marketing.   
 

12 No caso de separação/divórcio ou dissolução de Companheiro em União de Facto em que um aspecto legal e/ou financeiro do Acordo 

de Membro seja contestado, quer o cônjuge ou Companheiro em União de Facto seja adicionado ou não ao Acordo, isso poderá afetar 
a decisão do tribunal local. 
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Por exemplo, o Membro será considerado responsável se o seu cônjuge ou companheiro em união de facto 
solicitar ou promover outra oportunidade de Marketing Multinível (MLM) ou de venda direta, a qualquer 
Membro Herbalife Nutrition ou cliente. 
 
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de rescindir um Acordo se o cônjuge ou companheiro em união de 
facto se envolver em atividades que, na opinião da Herbalife Nutrition, diminuam, prejudiquem ou 
enfraqueçam a reputação da Herbalife Nutrition ou dos seus produtos. 
 
 
2.1.7 Ex-Participante num Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
Um Ex-Participante (isto é, um ex-Membro, cônjuge, Companheiro em União de Facto ou qualquer indivíduo 
que tenha participado anteriormente num Acordo) deve cumprir os requisitos do Período de Inatividade antes 
de voltar a submeter a candidatura a um Acordo sob um Patrocinador diferente ou participar em qualquer 
outro Acordo. (Ver Norma 2.1.9) 
 
 
2.1.8 Divulgação de Acordo de Membro Herbalife Nutrition Anterior  
Se um ex-Participante submeter um novo Acordo, deverá notificar a Herbalife Nutrition na altura em que 
apresentar a Requisição e comunicar o seu Número de Identificação anterior. O Acordo pode ser cancelado 
se o Membro omitir a informação à Herbalife Nutrition sobre o seu envolvimento noutro Acordo ou faça 
declarações falsas a esse respeito. 
 
 
2.1.9 Período de Inatividade 
O Período de Inatividade é um período de espera durante o qual os Ex-Participantes (isto é, um ex-Membro, 
cônjuge, Companheiro em União de Facto ou qualquer indivíduo que tenha ajudado anteriormente num 
Acordo) não podem participar no negócio da Herbalife Nutrition de nenhuma forma antes de mudarem de 
Patrocinadores.  
 
Período de Espera: 

• Supervisores e abaixo: um ano 
• Equipa Mundial e acima: dois anos (a partir do momento do cancelamento – da rescisão ou expiração 

da Quota Anual do Acordo de Membro) 
 

Durante o período de espera, o Ex-Participante não pode: 
• Estar envolvido num negócio Herbalife Nutrition seja de que forma for. 
• Vender quaisquer produtos ou Materiais Herbalife Nutrition. 
• Patrocinar ou oferecer a oportunidade de negócio Herbalife Nutrition. 
• Promover, ajudar ou apoiar qualquer Acordo.  
• Assistir a quaisquer sessões de formação ou reuniões Herbalife Nutrition ou de Membros. 
• Visitar Clubes de Nutrição, a não ser apenas no papel de cliente, e não estar envolvido de nenhuma 

forma na oportunidade Herbalife Nutrition.  
• Comprar produtos que não sejam para uso pessoal. 

 
O Período de Inatividade é calculado da seguinte forma: 
 

Exemplo 1: O Membro Rescinde  

 Supervisores e Abaixo Equipa Mundial e Acima 

Data do Acordo de Membro 

(Requisição) 
1 de janeiro de 2020 1 de janeiro de 2020 

Data de Rescisão do Acordo 28 de agosto de 2021 28 de agosto de 2021 

Período de Inatividade 
28 de agosto de 2021 – 27 de agosto 

de 2022 

28 de agosto de 2021 – 27 de agosto 

de 2023 

Data em que o Membro estaria 

elegível para assinar um novo Acordo 

sob outro Patrocinador 

28 de agosto de 2022 28 de agosto de 2023 
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Exemplo 2: O Membro Não Paga a Quota Anual do Acordo de Membro 

 Supervisores e Abaixo Equipa Mundial e Acima 

Data do Acordo de Membro 

(Requisição) 
1 de janeiro de 2020 1 de janeiro de 2020. 

Data em que é devida a Quota Anual 

do Acordo de Membro (data do 

aniversário) mas não é paga 

1 de janeiro de 2021 1 de janeiro de 2021 

Período de Inatividade 
1 de janeiro de 2021 – 31 de 

dezembro de 2021  

1 de janeiro de 2021 – 31 de 

dezembro de 2022 

Data em que o Membro estaria 

elegível para assinar um novo Acordo 

sob outro Patrocinador 

1 de janeiro de 2022 1 de janeiro de 2023 

 
Após o Período de Inatividade, o ex-Participante pode submeter um novo Acordo, sob um Patrocinador 
diferente. 
 
Exceção ao Período de Inatividade 
Se o ex-Participante desejar submeter um novo Acordo, sob o Patrocinador original e esse Patrocinador tiver 
permanecido na organização original, a Herbalife Nutrition pode abdicar do período de espera. 
 
 
2.2 TRANSFERIR O SEU ACORDO DE MEMBRO HERBALIFE NUTRITION  
 
2.2.1 Cessão, Venda ou Transferência do Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
A cessão, venda ou transferência de quaisquer direitos ou participação num Acordo, não é permitida sem o 
prévio consentimento por escrito da Herbalife Nutrition, segundo o seu único e absoluto critério.  
 
Um Membro Herbalife Nutrition não pode proceder à transferência de um Acordo de Membro Herbalife 
Nutrition por forma a contornar as Normas ou a lei.  
Se a Herbalife Nutrition tomar conhecimento que o Membro anterior (Cedente) e/ou o seu cônjuge ou 
companheiro em união de facto se envolveram em condutas ou atividades que infrinjam as Normas, após a 
concessão do pedido de transferência, a Herbalife Nutrition pode aplicar sanções ao Acordo transferido. 
 
 
2.2.2 Pode Apenas Ser Cedido ou Transferido para um Não Membro Herbalife Nutrition 
Um Acordo dpode apenas ser cedido ou transferido para um indivíduo que não seja Membro Herbalife 
Nutrition, exceto conforme permitido pela Norma 2.4. A Herbalife Nutrition não considerará um pedido de 
transferência se o Membro proposto (Cessionário) tenha estado de qualquer forma envolvido no negócio 
Herbalife Nutrition no período anterior de 12 meses. 
 
 
2.2.3 Estatuto e Regalias 
Os sucessos de um Membro Herbalife Nutrition são inerentes ao indivíduo e, como tal, se uma cedência ou 
transferência for autorizada, o estatuto e regalias atingidos pelo Membro não são, necessariamente, 
transferidos com o Acordo. O Cessionário pode ser obrigado a atingir todas as qualificações para requisitos 
de estatuto e rendimentos, após a realização da cedência ou transferência. Isto inclui o estatuto de Supervisor, 
estatuto de Equipa TAB, qualificações para férias ou quaisquer outros direitos do Membro individual. 
 
 
2.2.4 Responsabilidades Após a Transferência 
Após a transferência de um Acordo de Membro Herbalife Nutrition: 
 

• O Cessionário será considerado responsável perante a Herbalife Nutrition por todas e quaisquer 
infrações das Normas, cometidas por ou em nome do Cedente, relacionadas com o Acordo.  

 

• Durante um período de seis meses após a data efetiva da transferência, os atos que infrinjam as 
Normas praticados pelo Cedente e/ou pelo seu cônjuge ou Companheiro em União de Facto, 
enquanto ainda era Membro, serão tratados como se as infrações tivessem sido praticadas pelo 
Cessionário.  
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2.3 SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO E DISSOLUÇÃO DA RELAÇÃO DE COMPANHEIRO EM UNIÃO DE FACTO 
 
2.3.1 Estabelecer um Novo Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
Se um cônjuge ou Companheiro em União de Facto de um Membro Herbalife Nutrition desejar continuar no 
negócio Herbalife Nutrition durante os procedimentos de divórcio ou dissolução da União de Facto, o Membro 
e o cônjuge / Companheiro em União de Facto devem iniciar, cada um deles, um novo Acordo em separado, 
sob o Patrocinador original. A Herbalife Nutrition desativará os privilégios de compra do Acordo original e 
creditará cada um dos novos Acordos separados com a atividade de negócio do Acordo original, através de 
uma “Associação”. (Ver Norma 2.3.4) Cada Membro deve usar o seu novo Número de Identificação no negócio 
dele ou dela. 
 

JOANA SILVA 
(Acordo de Membro 

Individual) 
B 

 JOANA SILVA / JOÃO SILVA 
(Acordo Original) 

A 

 JOÃO SILVA 
(Acordo de Membro 

Individual) 
C 

  

 
O Acordo original e a sua linha descendente não podem ser divididos entre o Membro e o ex-cônjuge / 
Companheiro em União de Facto. Por exemplo, um Membro e o ex-cônjuge ou Companheiro em União de 
Facto não podem “dividir” o Acordo de Membro Herbalife Nutrition, dando a cada um 50% de propriedade. 
 
A Herbalife Nutrition deve receber os seguintes documentos para estabelecer novo Acordo: 
 
De um Casal em Processo de Divórcio 

• Novos Acordos, preenchidos e assinados, para o Membro e cônjuge, sob o mesmo Patrocinador do 
Acordo original. 

• Um Formulário de Divórcio e Separação com assinatura reconhecida notarialmente. 

• Uma cópia do Pedido de Dissolução do Casamento, Acordo de Divisão de Bens, ou decisão final de 
divórcio. 

• Novas Requisições de Bónus de Produção da Equipa TAB, preenchidas e assinadas, para o Membro 
e cônjuge, refletindo o número de identificação do novo Acordo separado (apenas para membros da 
Equipa TAB).  

 
De um Casal em Dissolução da Relação de Companheiro em União de Facto 

• Novos Acordos, preenchidos e assinados, para o Membro e Companheiro em União de Facto, sob o 
mesmo Patrocinador do Acordo original. 

• Um Formulário de Dissolução da Relação de Companheiro em União de Facto, com as assinaturas 
de ambas as partes reconhecidas notarialmente.  
(Se ambas as partes não entregarem o Formulário com as assinaturas reconhecidas notarialmente, 
será necessária uma ordem do Tribunal indicando que a relação terminou.) 

• Novas Requisições de Bónus de Produção da Equipa TAB, preenchidas e assinadas, para o Membro 
e Companheiro em União de Facto, refletindo o número de identificação do novo Acordo separado 
(apenas para membros da Equipa TAB). 

 
Se o Membro voltar a casar ou designar um novo Companheiro em União de Facto, o novo cônjuge ou 
Companheiro em União de Facto dessa pessoa, pode ser adicionado ao novo Acordo de Membro individual, 
para apoiar os Membros Herbalife no negócio e para fins de reconhecimento. 
 

JOANA SILVA 
(Acordo de Membro 

Individual) 
B 

 JOANA SILVA / JOÃO SILVA 
(Acordo Original) 

A 

 JOÃOSILVA 
( Acordo Individual) 

Rute Silva (novo cônjuge) 
C 

  

 
Mais do que uma Dissolução ou Divórcio:  
A Herbalife Nutrition associará apenas um conjunto de Acordo de Membros por dissolução ou divórcio. Em 
caso de mais do que um Divórcio ou Dissolução da Relação de Companheiro em União de Facto, ou o 
Companheiro em União de Facto dissolvido ou Cônjuge divorciado pode estabelecer um Acordo de Membro 
separado, mas o Acordo de Membro não terá nenhuma associação. 
 
Por exemplo, se o João e a Rute se divorciarem, a Rute pode começar um novo Acordo de Membro (“D”) sob 
o Patrocinador do Acordo de Membro original, mas não estará associado ao Acordo de Membro do João(“C”).  
 

JOANA SILVA 

(Acordo Individual) 

(1º Divórcio/ Dissolução) 

B 

 JOANA SILVA / JOÃO 

SILVA 

(Acordo Original) 

A 

 JOÃO SILVA 

(Acordo Individual) 

(1ºDivórcio/ Dissolução) 

C 

 RUTE SILVA 

(Acordo Individual) 

(2º Divórcio/ Dissolução) 

D 
   

 
O nível do Plano de Marketing & Vendas do Acordo de Membro da Bárbara (“D”) será estabelecido com base 
na atividade de negócio atingido sob o Acordo de Membro (“C”).  Por exemplo, a atividade de negócio do 
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Acordo de Membro (“C”) está a ganhar na Equipa de GET, deste modo o novo Acordo de Membro da Rute 
(“D”) será estabelecido no nível da Equipa de GET. 
 

JOANA SILVA 
(Acordo Individual) 

(1º Divórcio/ Dissolução) 
Equipa de Presidente 

B 

 JOANA SILVA / JOÃO 
SILVA 

(Acordo Original) 
Equipa de Presidente 

A 

 
JOÃO SILVA 

(Acordo Individual) 

(1º Divórcio/ Dissolução) 

(Ganhos na Equipa GET) 

 C 

 RUTE SILVA 
(Acordo Individual) 

(2º Divórcio/ Dissolução) 
(Equipa GET) 

D 
   

 
 
2.3.2 Pedidos para Alterar o Acordo de Membro Herbalife Nutrition Original 
A Herbalife Nutrition aceita pedidos para fazer alterações ao Acordo original. Todos os pedidos devem ser 
assinados por ambas as partes e as assinaturas reconhecidas notarialmente, a não ser que seja entregue à 
Herbalife Nutrition uma cópia autenticada da sentença final de divórcio. 
 
Exclusão do Cônjuge ou Companheiro em União de Facto: A Herbalife Nutrition deve receber um Formulário 
de Pedido de Exclusão do Cônjuge ou um Formulário de Pedido de Exclusão do Companheiro em União de 
Facto, devidamente preenchido, para excluir o nome do cônjuge ou do companheiro em união de facto dos 
registos do Acordo. 
 
Pagamentos: A Herbalife Nutrition deverá receber um Formulário de Pedido de Pagamento, devidamente 
preenchido, para fazer alterações aos pagamentos dos rendimentos. Os pedidos subsequentes devem ser 
assinados por ambas as partes e as assinaturas reconhecidas notarialmente. Os extratos de rendimentos do 
Acordo original serão enviados para a morada de registo, exceto se cada uma das partes solicitar instruções 
alternativas por carta reconhecida notarialmente. 
 
Transferências: A Herbalife Nutrition deve receber um Formulário de Divórcio ou Separação ou de Dissolução 
da Relação de Companheiro em União de Facto, devidamente preenchido, para transferir um Acordo para 
alguém que não seja o próprio Membro, o ex-cônjuge ou o ex-companheiro em União de Facto. 
 
Se um Membro transferir um Acordo e decidir estabelecer um novo Acordo: 

• O novo Acordo deve ser gerido independentemente do original. 
• A progressão no Plano de Vendas & Marketing, Royalties, Bónus de Produção e outros rendimentos, 

terão como base apenas as conquistas no novo Acordo. 
 
Para que a Herbalife Nutrition aceite a nova Requisição, dentro do período de um ano após a transferência: 

• O Patrocinador do Acordo original deve patrocinar o novo Acordo. 
• O estatuto do novo Acordo será o mesmo do original à data da transferência. 

 
Se o Acordo a ser transferido estiver associado a outro Acordo resultante de um divórcio anterior, o Acordo 
transferido deixará de estar associado a tal Acordo. 
 
 
2.3.3 Adesão Sob um Patrocinador Diferente / Participação num outro Acordo de Membro Herbalife 
Nutrition  
Para aderir sob um Patrocinador diferente, o Membro, o cônjuge ou o Companheiro em União de Facto, 
devem fornecer à Herbalife Nutrition os seguintes documentos13: 
 
De um Casal em Processo de Divórcio 

• Novo Acordo, preenchido e assinado. 

• Formulário de Divórcio e Separação com assinatura reconhecida notarialmente. 

• Cópia do Pedido de Dissolução do Casamento, Acordo de Pagamento, ou sentença final de 
divórcio, ou um documento do tribunal que declare a determinação provisória da separação. 

 
De um Casal em Dissolução da Relação de Companheiro em União de Facto 

• Novo Acordo, preenchido e assinado.  

• Formulário de Dissolução da Relação de Companheiro em União de Facto com as assinaturas de 
ambas as partes reconhecidas notarialmente. 
(Se ambas as partes não entregarem o Formulário com as assinaturas reconhecidas notarialmente 
será necessária uma ordem do Tribunal indicando que a relação terminou.) 

 
Adicionalmente, o Membro, o cônjuge ou o Companheiro em União de Facto, devem cumprir o Período de 
Inatividade. O Período de Inatividade será determinado conforme estipulado na Norma 2.1.9 (Período de 
Inatividade) ou pela data de emissão do documento emitido pelo tribunal, aquele que for mais antigo.  
 

 
13 Os Formulários e Requisições estão disponíveis através do Departamento de Apoio aos Membros  
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Nota: O estabelecimento de um novo Acordo sob um Patrocinador diferente implica a compra de um HMP e 
os benefícios começarão nos 25% de desconto, sem qualquer associação ao Acordo original.  
 
 
2.3.4 Divórcio e Dissolução da Relação de Companheiro em União de Facto e o Plano de Vendas & 
Marketing da Herbalife Nutrition 
 
Volume Total: A cada Acordo individual serão atribuídos Pontos de Volume do próprio Acordo original em 
combinação com os seus próprios Pontos de Volume (“Associação”). Assim se determina a elegibilidade para 
receber rendimentos de Royalties, qualificações, requalificações e/ou Bónus de Produção.  
 
Para efeitos de elegibilidade para percentagem de Royalties, o Acordo original vai combinar o Volume de 
cada um dos Acordos individuais com o seu próprio Volume 
 
A elegibilidade para Bónus de Produção do Acordo original será determinada com base no melhor resultado 
alcançado pelos Acordos individuais. 
 
Exemplo: 
 
 
Pontos de Volume  
 

O Volume para B e C será o seguinte: 
 

B + A e C + A 
 

B  A  C 

JOANA SILVA 
(Acordo de Membro 

Individual) 

 JOANA SILVA 
(Acordo Original) 

 JOÃO SILVA 
(Acordo de Membro 

Individual) 
  

2,000 PV 
(2.000 PV + 500 PV = 

2.500 PV) 

 500 PV 
(2.000 PV + 500 PV + 
1.500 PV = 4.000 PV) 

 1.500 PV 
(1.500 PV + 500 PV = 

2.000 PV) 

→
  →
  →
 

5% R/O  5% R/O  4% R/O 

 
Pontos de Royalties 
 

Os Pontos de Royalties para efeitos de Bónus de Produção são combinados da seguinte forma: 
 

B + A e C + A 
 

B  A  C 

EQUIPA DE 
PRESIDENTE 
JOANA SILVA 

(Acordo de Membro 
Individual) 

 EQUIPA DE 
PRESIDENTE 
JOANA SILVA 

(Acordo Original) 

 
EQUIPA DE 

PRESIDENTE 
JOÃO SILVA 

(Acordo de Membro 
Individual) 

  

9.000 Pontos R/O  
(9.000 R/O + 1.000 R/O 

= 10.000 R/O) 

 
1.000 Pontos R/O  

 8.000 Pontos R/O  
(8.000 R/O + 1.000 R/O 

= 9.000 R/O) 

→
  →
  →
 

6% BP   6% BP   4% BP 

 
Requisitos: Cada Acordo individual deve cumprir todos os requisitos aplicáveis para receber Royalties. Cada 
Acordo individual deve também alcançar o volume necessário para satisfazer os requisitos de Volume de 
Equiparação para todas as qualificações de Supervisor da sua linha descendente. Os privilégios de compra 
do Acordo original serão temporariamente concedidos para satisfazer os requisitos necessários de Volume 
de Equiparação das suas linhas descendentes qualificantes. 
 
Reconhecimento: Cada Acordo será reconhecido pela sua própria progressão dentro do Plano de Vendas & 
Marketing. O Acordo original não receberá reconhecimento. Se um Acordo original e um individual alcançarem 
o estatuto da Equipa de Presidente, será atribuído apenas um diamante ao membro ascendente da Equipa 
de Presidente, mantendo-se a coerência na atribuição de diamantes a Acordos que não fazem parte de um 
divórcio ou dissolução de uma União de Facto. Se um Acordo de Membro individual se qualificar para um 
diamante, apenas esse Acordo avançará no(s) estatuto(s) de diamante. 
 
Eventos: As Normas relacionadas com a participação em eventos são específicas de cada evento e podem 
variar. Por favor, consulte toda a literatura relacionada com os eventos para informação acerca de alojamento, 
bilhetes, transporte e outros pormenores. 
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2.4 HERANÇAS14 
Em caso de morte de um Membro, o respetivo Acordo poderá ser transferido para um herdeiro, sujeito à 
legislação aplicável, Normas e aprovação da Herbalife Nutrition, o qual não deve ser indevidamente retido.15 

Um Membro pode possuir e gerir um máximo de três Acordos – o seu próprio e mais dois herdados. Um 
Acordo herdado pode ser transferido diretamente para o herdeiro, ou no caso de um Acordo com o nível da 
Equipa TAB, para uma sociedade unipessoal propriedade do herdeiro.16 
 
O Período de Inatividade (como especificado na Norma 2.1.9) para um Acordo herdado, deverá ser suspenso, 
desde que o Acordo existente e o(s) Acordo(s) herdado(s) estejam relacionados em linha vertical (na mesma 
linha). 
 
O herdeiro deve fornecer toda a documentação solicitada pela Herbalife Nutrition a seu único e absoluto 
critério. 
 
Os pedidos para cancelar o Acordo de um Membro falecido deverão ser efetuados diretamente para o 
Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition. 
 
 
2.5 RESCISÃO DO SEU ACORDO DE MEMBRO HERBALIFE NUTRITION 
 

O objetivo da Herbalife Nutrition é satisfazer as necessidades e exceder as expectativas das partes 
interessadas em vender os produtos Herbalife Nutrition e/ou construir um negócio independente sólido. Da 
mesma forma, o objetivo desta Secção é fornecer segurança; essencialmente para assegurar que os novos 
Membros compreendem o empenho da Herbalife Nutrition no seu sucesso e partilhem a opinião de que a sua 
associação com a Herbalife Nutrition é valiosa. 

 
2.5.1 Rescisão 
Um Membro pode rescindir o seu Acordo, submetendo uma carta ao Departamento de Apoio aos Membros 
Herbalife Nutrition. Pedidos por via eletrónica serão aceites se forem recebidos através do endereço de e-
mail registado no Acordo. A rescisão torna-se efetiva após a sua receção e aceitação pela Herbalife Nutrition.  
 
 
2.5.2 Rescisão Dentro de 90 Dias 
Se um Membro decidir rescindir dentro do período de 90 dias após a data de aceitação pela Herbalife Nutrition 
da Requisição e Acordo de Membro, o Membro que rescinde tem o direito de ser reembolsado pela totalidade 
do custo do HMP (Pacote de Membro Herbalife Nutrition). 
 
 
2.5.3 Retoma de Inventário 
A qualquer altura, um Membro que rescinda o seu Acordo, pode devolver os produtos e os Materiais não 
utilizados, que tenham sido comprados à Herbalife Nutrition nos últimos 12 meses e que sejam devolvidos 
selados e em condições de revenda. Para os produtos que não tenham sido comprados diretamente à 
Herbalife Nutrition, o Membro deve apresentar prova de compra. A Herbalife Nutrition agendará a recolha dos 
produtos e assumirá os portes de envio referentes à devolução dos mesmos. As taxas de envio da encomenda 
original não serão reembolsadas. 
 
  

 
14 Para o planeamento e herança de bens, o Programa de Continuidade do Negócio está disponível para ajudar na continuidade do seu 

Acordo. Entre em contacto com o Apoio aos Membros para obter mais informações. 
 

15 O Formulário de Pedido de Transferência devido a falecimento, encontra-se disponível no Departamento de Apoio aos Membro 

Herbalife Nutrition. 
 

16 Os Acordos herdados serão considerados entidades distintas, cada um sujeito ao cumprimento das atividades de negócio, volume de 

vendas e termos de compensação, tal como definido no Plano de Vendas & Marketing, com exceção para o Prémio de Produtividade, o 
qual permite a soma do Volume Total do herdeiro com o Volume Total do Acordo herdado. O herdeiro é responsável pelo pagamento de 
taxas, e de dívidas de cada Acordo.  
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Capítulo 3 Atividades de Negócio 
 

A Venda Direta enfatiza o valor do contacto pessoal e do serviço ao cliente. É apenas através deste 
relacionamento pessoal que os clientes recebem formação personalizada sobre o produto e 
beneficiam de fazerem parte da comunidade Herbalife Nutrition e das variadas atividades sociais e 
desportivas. Estes são componentes importantes do negócio e os alicerces de um negócio estável e 
duradouro, que deve ser e é a base de cada Acordo de Membro Herbalife Nutrition  

 
3.1 GERIR O SEU NEGÓCIO  
 
3.1.1 Cumprimento Geral 
Em cada país onde os Membros desenvolvem o negócio Herbalife Nutrition, os mesmos têm de cumprir com 
todas as leis e Normas, incluindo todas as leis e Normas que estejam, de alguma forma, relacionadas com a 
conduta do negócio Herbalife Nutrition. Os Membros devem rever estas Normas com os Membros da sua 
linha descendente. 
 
Adicionalmente, os Membros não devem incentivar outros Membros a infringir os termos dos seus Acordos, 
quaisquer Normas emitidas pela Herbalife Nutrition, ou a lei. 
 
 
3.1.2 Os Membros Herbalife Nutrition são Trabalhadores por Conta Própria 
Como Membro Herbalife Nutrition, você é um empresário independente, por conta própria, decidindo entre 
outras coisas, a sua agenda, quanto tempo deseja dedicar ao seu negócio, as suas despesas e métodos de 
gestão do negócio. Como empresário independente você não é um empregado, agente, franchisado, 
acionista, sócio, fiduciário ou beneficiário da Herbalife Nutrition ou de qualquer outro Membro. Como 
empresário independente, não usufruirá dos direitos ou dos benefícios que um empregado da Herbalife 
Nutrition possa ter nem fará qualquer alegação em contrário.  
 
 
3.1.3 Registo do Negócio e Impostos 
As regulamentações e os requisitos variam de acordo com o país e mudam frequentemente no que respeita 
a: 

• Registo dos negócios; 

• IVA (divulgação, coleta, registo e relatórios); 

• Outros impostos. 
 
Os Membros são obrigados a cumprir o registo do negócio, as licenças e todas as obrigações tributárias e 
requisitos de relatórios enquanto gerem o seu negócio da Herbalife Nutrition, seja vendendo offline ou online. 
 
Quando solicitado pela Herbalife Nutrition, os Membros devem fornecer os seus registos do negócio e/ou 
impostos. Além disso, os Membros são responsáveis e devem comunicar quaisquer alterações sobre as 
informações fornecidas anteriormente à Herbalife Nutrition sem atrasos injustificados. 
 
 
3.1.4 Manter a Reputação e a Imagem da Herbalife Nutrition 
Nenhum Membro Herbalife Nutrition poderá envolver-se em qualquer conduta (relacionada ou não com o 
negócio Herbalife Nutrition) que implique desonestidade, crime, torpeza moral, ou que a Herbalife Nutrition 
determine, segundo o seu único e absoluto critério, poder afetar, ter impacto em, ou prejudicar a reputação, 
imagem, produtos, Propriedade Intelectual ou bom nome da Herbalife Nutrition, o Acordo em geral ou o 
Membro em questão. 
 
 
3.1.5 Usar Outras Pessoas para Ajudar no seu Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
O modelo de negócio da Herbalife Nutrition baseia-se e recompensa a relação de um para um dos Membros 
com os respetivos clientes. Embora os Membros possam usar outras pessoas para auxiliar e apoiar o 
funcionamento do seu negócio Herbalife Nutrition (ver Norma 3.1.6), essas outras pessoas só podem lidar 
com o apoio administrativo e de entrega do produto. Os Membros devem garantir que eles forneçam 
pessoalmente as obrigações de serviço ao cliente estabelecidas na Norma 4.3.8. 
 
 
3.1.6 Responsabilidade pela Conduta de Outros que Colaboram no Acordo de Membro Herbalife 
Nutrition 
O Membro é responsável pela conduta de todos os que o auxiliem na gestão do Acordo de Membro Herbalife 
Nutrition. 
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3.1.7 Não Pode Associar Outras Organizações à Herbalife Nutrition 
As reuniões Herbalife Nutrition ou quaisquer outras atividades relacionadas com a Herbalife Nutrition não 
podem ser utilizadas como um fórum para expressar crenças pessoais não relacionadas com a Herbalife 
Nutrition, ou para promover quaisquer outras organizações comerciais ou não, empresas, eventos ou 
indivíduos.  
 
A Herbalife Nutrition representa uma oportunidade de negócio igual para todos, independentemente do 
género, raça, religião, nacionalidade, ascendência, cor, idade, estado civil, doença/incapacidade física, 
orientação sexual, identidade de género, expressão de género, estatuto de veterano ou afiliação política. 
 
Da mesma forma, os Membros não podem incluir literatura ou outro material que promova qualquer outra 
organização ou indivíduo, seja religioso, político, comercial ou social ou que implique qualquer associação 
com a Herbalife Nutrition.  
 
 
3.1.8 Não Indução à Venda de Outros Produtos ou Serviços 
No decorrer da atividade do seu Acordo, o Membro Herbalife Nutrition, ou o cônjuge ou o Companheiro em 
União de Facto, não pode solicitar ou promover os produtos ou a oportunidade de negócio de outra empresa 
de marketing multinível ou de venda direta, a quaisquer outros Membros Herbalife Nutrition ou clientes. 
 
 
3.1.9 Limitações da Equipa TAB 
Os membros da Equipa TAB da Herbalife Nutrition não podem ser distribuidores ou representantes de 
quaisquer outras empresas de marketing multinível ou de venda direta, ou de qualquer forma participar ou 
promover produtos, serviços ou rendimentos associados a qualquer dessas empresas. 
 
Os membros da Equipa TAB não podem ser detentores de mais do que cinco porcento do capital de uma 
empresa de venda direta ou de marketing multinível.17 

 
 
3.1.10 Manipulação do Plano de Vendas & Marketing 
 

O Plano de Vendas & Marketing constitui a base do sistema de distribuição da Herbalife Nutrition, o 
qual está, de forma exclusiva, ao serviço tanto dos Membros como dos clientes. Destina-se a 
compensar os Membros pela formação, orientação, liderança e desenvolvimento de uma organização 
de linha descendente que compra produtos para revenda a clientes finais legítimos ou para consumo 
pessoal dos Membros. Manter a integridade, o espírito e o propósito do Plano de Vendas & Marketing 
é de vital importância para a Companhia e para os seus Membros. Os Membros que se envolvem na 
Manipulação do Plano de Marketing prejudicam a natureza focada no cliente do modelo de negócios 
da Herbalife Nutrition bem como a Diferença pelo Distribuidor, perturbam o aspeto multinível do plano 
de marketing e podem privar outros Membros dos incentivos financeiros que lhes são legitimamente 
devidos. Irregularidades a este respeito podem também prejudicar a continuidade do fornecimento e 
entrega de produtos Herbalife Nutrition aos clientes. Apenas mantendo os mais elevados padrões 
éticos e focados no cliente, a Herbalife Nutrition pode garantir e salvaguardar o valor da marca 
Herbalife Nutrition em benefício de todos os Membros. 

 
Os Membros não devem envolver-se direta ou indiretamente em quaisquer atividades, práticas ou conduta 
que constituam Manipulação do Plano de Vendas & Marketing. Os Membros não devem organizar ou 
orquestrar compras de produtos com a intenção principal de receber, ou fazer com que outro Membro receba, 
compensação multinível ou reconhecimento dentro do Plano de Vendas & Marketing (por oposição à compra 
de produtos em quantidades razoáveis, com a finalidade de vender ao cliente ou para uso pessoal). 
 
Encontre a seguir, uma lista não exaustiva de exemplos do tipo de conduta que pode indicar 
Manipulação do Plano de Vendas & Marketing: 
 
Encomendas 

• Comprar produtos em nome de outro Membro (exceto conforme expressamente permitido na Norma 
1.1.7 Compra Correta), inclusive fazer pedidos na conta www.myherbalife.com/pt-PT de outro 
Membro e/ou partilhar informações de cartão de crédito 

• Desviar os pedidos de encomendas de clientes para que sejam realizadas por outro Membro de linha 
descendente, incluindo aceitar e realizar a encomenda do cliente, em vez do Membro a quem o cliente 
fez o pedido 

 
17 Isto inclui a participação direta ou indireta numa empresa de venda direta ou marketing multinível, através de qualquer pessoa, entidade 

ou artifício. 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
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• Criar confusão aos clientes ou enganá-los em relação à identidade do Membro a quem eles fizeram 
ou tencionam fazer uma encomenda 

• Desencorajar um Membro de linha descendente de fazer encomendas, como uma estratégia para o 
Membro de linha ascendente beneficiar, ou em que o resultado final seja que o Membro de linha 
ascendente de facto beneficie, do Plano de Vendas & Marketing (como por exemplo, o Membro A 
pede ao Membro B de linha descendente para não fazer volume de modo a que os Royalties subam 
a um nível mais alto na organização do Membro A) 

• Orientar ou encorajar um Membro de linha descendente a fazer encomendas como uma estratégia 
para o Membro de linha ascendente beneficiar, ou em que o resultado final seja que o Membro de 
linha ascendente de facto beneficie, do Plano de Vendas & Marketings (como por exemplo, o Membro 
A pede ao Membro B de linha descendente para fazer encomendas até que eles atinjam o volume 
mínimo necessário para que o Membro A receba rendimentos e, depois disso, pedindo ao Membro C 
de linha descendente para fazer encomendas até que eles atinjam o volume mínimo necessário para 
que o Membro A receba rendimentos)  

 
Práticas inadequadas de recrutamento 

• Preencher a Requisição e Acordo de Membro com informação falsa ou incorreta 

• Preencher a Requisição e Acordo de Membro para uma pessoa inexistente ou uma pessoa que não 
está verdadeira e independentemente envolvida em trabalhar o seu Acordo de Membro Herbalife 
Nutrition 

• Inscrever novos Requerentes abaixo uns dos outros, se eles não tiverem um relacionamento anterior 
com esse Membro ou uns com os outros 

• Prometer a um Requerente que um Patrocinador ou Membro de linha ascendente irá atribuir ou 
colocar Membros de linha descendente para o Requerente, assim que ele ou ela se torne Membro 

 
Outros 

• Não reportar à Herbalife Nutrition qualquer informação recebida que sugira que outra pessoa possa 
estar envolvida na Manipulação do Plano de Vendas & Marketing 

• Ensinar ou encorajar outros Membros a envolver-se na Manipulação do Plano de Vendas & Marketing 
 
Infrações e Sanções 
A Herbalife Nutrition investiga o Plano de Vendas & Marketing de acordo com o Cumprimento dos 
Procedimentos da Herbalife Nutrition definido no capítulo 10. A Manipulação do Plano de Vendas & Marketing 
é uma violação grave do Acordo de Membro e, por isso, a Herbalife Nutrition tem direito a usar todos os 
recursos disponíveis, incluindo o término do Acordo de Membro sem aviso escrito prévio e o Membro também 
será responsável por todos e quaisquer danos sofridos pela Herbalife Nutrition como resultado da 
Manipulação do Plano de Vendas & Marketing. Outras sanções podem incluir a perda de rendimentos e 
qualificações dos Acordos de Membro de qualquer pessoa envolvida (direta ou indiretamente). Para evitar 
danos financeiros aos Membros de linha ascendente, pode ser necessário tomar certas medidas contra o seu 
Acordo de Membro durante a fase de Inquérito, tais como a suspensão dos privilégios de compra. 
 
 
3.1.11 Dívidas à Herbalife Nutrition 
Se um Membro tem uma dívida18 para com a Herbalife Nutrition, e até essa ser totalmente paga, a Herbalife 
Nutrition reserva-se o direito de (i) deduzir o valor devido de qualquer montante a pagar ao Membro, (ii) 
recusar o pagamento de valores devidos ao Membro e (iii) recusar o reconhecimento para qualquer 
qualificação. 
 
 
3.1.12 Entrevistas ou Declarações aos Meios de Comunicação Social 
Pontualmente, os Membros Herbalife Nutrition podem ser abordados por repórteres interessados em 
entrevistá-los acerca dos produtos Herbalife Nutrition ou do negócio Herbalife Nutrition. Apesar de 
apreciarmos o interesse expressado pelos produtos e oportunidade de negócio, apenas a Companhia, ou 
alguém designado por ela, pode conceder entrevistas, orais ou escritas, à imprensa ou a qualquer outro meio 
de comunicação social, pela ou em representação da Herbalife Nutrition ou de qualquer das suas subsidiárias. 
Se um Membro for abordado com um pedido de entrevista ou declaração sobre a Herbalife Nutrition, deverá 
remeter o pedido do jornalista ao Departamento de Comunicações Corporativo da Herbalife Nutrition  
(“Comunicações Corporativas”).19  
 

 
18 Tais dívidas podem incluir quaisquer montantes devidos à Herbalife Nutrition pela compra de produtos, ajustes de rendimentos por 

retoma de inventário da linha descendente, penalizações devido a infrações das Normas, pagamentos devolvidos por fundos insuficientes 
e Quotas em atraso. 
 

19 As Comunicações Corporativas podem ser contactadas através de e-mail para media@herbalife.com ou pelo telefone +1 213 745 29 31. 
 

mailto:media@herbalife.com
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Da mesma forma, os Membros não estão autorizados a oferecer-se para serem entrevistados ou convidarem 
intencionalmente a imprensa ou os meios de comunicação social para reuniões ou eventos Herbalife Nutrition, 
sem aprovação prévia do Departamento de Comunicações Corporativas. 
 
 
3.1.13 Conduta Relacionada com Assédio/Descriminação 
A Herbalife Nutrition proíbe qualquer forma de descriminação ilegal e assédio no seu local de trabalho. 
 
 
3.1.14 Responsabilidade pelos Fornecedores 
Ao usar os serviços de um fornecedor não-Herbalife Nutrition, as ações ou omissões do fornecedor serão 
consideradas ações ou omissões do Membro Herbalife Nutrition para fins de conformidade com estas Normas 
e leis aplicáveis. Os Membros devem confirmar que os serviços do fornecedor estão de acordo com estas 
Normas e todas as leis aplicáveis. 
 
 
3.1.15 Identificação  
De acordo com as Leis de Defesa do Consumidor, ao oferecer, vender ou faturar os produtos Herbalife 
Nutrition, os Membros são obrigados a identificar-se claramente do seguinte modo:  
 

• Como um Membro Independente Herbalife Nutrition 

• Com o nome individual/pessoal 

• Fornecendo um endereço de negócio 

• Fornecendo um e-mail pessoal ou de negócio e um número de telefone 
 
A identificação é exigida independentemente do canal usado, incluindo, mas não se limitando, ao online ou 
offline.  
 
 
3.2 NEGÓCIO INTERNACIONAL 
 
3.2.1 Atividades em Países ou Territórios Ainda Não Abertos 
O Membro Herbalife Nutrition não se pode envolver em qualquer tipo de atividade comercial relacionada com 
a Herbalife Nutrition em quaisquer países ainda não oficialmente abertos ao negócio pela Herbalife Nutrition.20 

 
 
3.2.2 Atividades em Países ou Territórios Abertos 
Os produtos Herbalife Nutrition foram formulados, produzidos e rotulados em conformidade com os requisitos 
de produção e rotulagem de cada país. Os Membros Herbalife Nutrition têm sempre de estar em conformidade 
com todas as normas e padrões da Herbalife Nutrition e com toda a legislação e regulamentos aplicáveis aos 
produtos, incluindo os que dizem respeito ao seu conteúdo, registo e regulamentação, rotulagem, direitos 
aduaneiros, impostos e, proteção ao consumidor e publicidade no país onde são vendidos os produtos. 
 
 
3.2.3 Atividades na China 
Cidadãos de nacionalidade que não seja chinesa não podem desenvolver o negócio na China. Nenhum 
Membro Herbalife Nutrition pode enviar (ou organizar o envio) ou levar quaisquer produtos Herbalife Nutrition 
para a China, quer o produto seja ou não para uso pessoal, consumo ou oferta. 
 
Os Membros registados na China não podem comprar, vender ou distribuir produtos Herbalife Nutrition fora 
da China. 
 
 
3.2.4 Consumo Pessoal 
Os Membros Herbalife Nutrition podem comprar até 1.000 Pontos de Volume de produto variado, por Mês de 
Volume, para levar consigo em viagem. Os produtos comprados para consumo pessoal são para sua própria 
utilização ou dos seus familiares mais próximos. 
 

 
20 Ações, iniciativas ou tentativas proibidas incluem:  

• Abordar autoridades governamentais relativamente à importação, exportação ou distribuição de produtos Herbalife Nutrition. 
• Registar ou licenciar Propriedade Intelectual, produtos ou o Plano de Vendas & Marketing da Herbalife Nutrition. 
• Oferecer, vender ou distribuir os produtos Herbalife Nutrition e o HMP. 
• Promover os produtos Herbalife Nutrition ou a oportunidade de negócio. 
• Realizar reuniões relacionadas com a Herbalife Nutrition, os seus produtos ou oportunidade de negócio. 
• Patrocinar ou recrutar residentes ou visitantes de um país ainda não aberto. 
• Publicitar a abertura para breve da Herbalife Nutrition ou que os produtos Herbalife Nutrition estarão brevemente disponíveis. Isto 

inclui a prospeção de clientes ou de novos Membros Herbalife Nutrition por qualquer forma de comunicação eletrónica, distribuição 
de literatura, ou pessoalmente. 



 

Página 19 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

3.2.5 Países Proibidos 
Um Membro Herbalife Nutrition não pode ser residente de um “País Proibido”.21 
 
Adicionalmente, um Membro não deve, direta ou indiretamente, desenvolver quaisquer atividades 
relacionadas com o negócio Herbalife Nutrition, com um indivíduo que o Membro tenha razões para acreditar 
que seja:  
 

(i) Um residente em, ou que esteja a desenvolver negócios num país proibido;  
(ii) Participante em vendas a pessoas que residem num País Proibido;  
(iii) Propriedade ou seja controlado por uma entidade localizada num, ou um indivíduo que reside 

habitualmente num, País Proibido. 
 
As atividades de negócio incluem, mas não se limitam ao seguinte: 

• promover a oportunidade de negócio Herbalife Nutrition; 
• patrocinar ou recrutar Membros Herbalife Nutrition ou clientes; ou 
• promover ou vender produtos Herbalife Nutrition. 

 
A infração desta Norma resultará no término do Acordo de Membro Herbalife Nutrition. 
 
 
3.2.6 Lista OFAC 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem realizar nenhuma atividade comercial (ver Norma 3.2.5) com 
qualquer pessoa, entidade ou organização incluída na lista de Cidadãos Especialmente Designados mantida 
pelo Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control dos Estados Unidos (a "Lista OFAC") ou qualquer 
pessoa, entidade ou organização pertencente ou controlada por alguém incluído nessa lista. A Lista OFAC 
pode ser encontrada em https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 FERRAMENTAS DE NEGÓCIO 
 

Embora a Herbalife Nutrition disponibilize, gratuitamente ou a um preço acessível, formações, literatura 
promocional e outros auxiliares de vendas para os Membros Herbalife Nutrition utilizarem, a expressão 
“Ferramentas de Negócio”, neste contexto, refere-se a auxiliares de vendas que não são produzidos pela 
Herbalife Nutrition. As Ferramentas de Negócio incluem formações, produtos ou serviços de terceiros que 
possam ajudar os Membros a promover, incrementar e/ou gerir o seu negócio de venda direta. As 
Ferramentas de Negócio podem ser criadas para obter Clientes, recrutar outros Membros, comunicar com 
Clientes ou Membros, ou para gestão financeira, entre outras coisas. 

 
Todas as Ferramentas de Negócio, incluindo as criadas, promovidas, solicitadas, vendidas ou utilizadas pelos 
Membros, devem estar em conformidade com todas as Normas e legislação aplicável.22 
 
 
3.3.1 Venda de Ferramentas de Negócio Sem Fins Lucrativos 
Os Membros Herbalife Nutrition podem vender Ferramentas de Negócio a outros Membros a um preço não 
superior ao de custo de produção da formação, produto ou serviço vendido.23 
 
Os Membros podem vender Ferramentas de Negócio a outros Membros apenas com o fim de: 

• Vender produtos Herbalife Nutrition. 
• Construir o negócio Herbalife Nutrition. 
• Formar e motivar a sua linha descendente para vender produtos Herbalife Nutrition. 

A venda de Ferramentas de Negócio pelos Membros a outros Membros não pode ser uma atividade geradora 
de rendimentos que seja realizada em vez de ou em conjunto com o negócio Herbalife Nutrition. 
 
NOTA: É PROIBIDA A PROMOÇÃO, VENDA E COMPRA DE CONTACTOS DE OPORTUNIDADE DE 
NEGÓCIO OU CONTACTOS DE PRODUTO, QUALQUER QUE SEJA A SUA ORIGEM. NO ENTANTO, OS 
MEMBROS HERBALIFE NUTRITION PODEM GERAR CONTACTOS PARA SEU PRÓPRIO USO E PODEM 

 
21 A lista de países proibidos é atualizada de tempos a tempos, e pode ser encontrada em www.myherbalife.com/pt-PT. Requisitos 

adicionais podem ser aplicados para cidadãos de Países Proibidos que residam fora de um País Proibido. Por favor, contacte o 
Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition pelo 21 771 44 00 para obter informações adicionais. 
 

22 Isto inclui as leis relacionadas com a confidencialidade dos dados dos consumidores, direitos de privacidade, restrições de 

telemarketing em todas as suas formas, e marketing na Internet. 
 

23 Os Membros Herbalife Nutrition que vendam Ferramentas de Negócio ou cobrem dinheiro por ações de formação independentes ou 

reuniões são obrigados a utilizar a “Tabela de Controlo de Despesas e Atividades Não Lucrativas” publicada pela Herbalife Nutrition e de 
manter cópias da mesma, assim como de todos os registos associados, faturas, recibos e outros materiais de suporte, que devem ser 
mantidos por um mínimo de dois (2) anos. A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de solicitar cópia destes documentos e de verificar 
se cumprem esta Norma. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List
http://www.myherbalife.com/pt-PT
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TAMBÉM FORNECÊ-LOS, GRATUITAMENTE, À SUA LINHA DESCENDENTE, DESDE QUE CUMPRAM 
AS NORMAS DE CONDUTA DA HERBALIFE NUTRITION E TODA A LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE 
DIREITOS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS.  
 
 
3.3.2 Contactos 
Os Contactos são os potenciais interessados nos produtos ou na oportunidade de negócio, bem como os 
contactos relacionados com publicidade, espaços publicitários ou pacotes de decisão. 
 
Os Membros podem gerar Contactos para o seu próprio uso. Podem também fornecê-los gratuitamente à sua 
linha descendente. Os Membros não podem fornecer Contactos a um Membro da linha descendente de forma 
automática, sistemática ou de outra forma, sem garantir que: 
 

• O Contacto é informado e concorda antecipada ou simultaneamente que outro (Membro de linha 
descendente) irá gerir a relação; 

• O Membro de linha descendente que recebe o Contacto assuma a total responsabilidade por gerir a 
venda, fazer o acompanhamento e manter a relação com o cliente.  

• A geração de Contactos esteja em conformidade com as Normas e quaisquer leis de privacidade e 
proteção de dados. 

 
Os Membros não podem vender Contactos a outros Membros e os Membros não podem comprar Contactos 
de nenhuma fonte. 
 

 

3.3.3 Autorização Escrita para Ferramentas de Negócio 

Os Membros Herbalife Nutrition não podem promover, solicitar ou vender Ferramentas de Negócio a um 
Membro que não pertença à sua linha descendente ou que pertença à sua linha descendente mas se encontre 
abaixo de um Membro da Equipa de Presidente, a não ser que tenha sido obtida autorização prévia por escrito 
do Membro da Equipa de Presidente de linha ascendente do Membro24.  
 
Se o consentimento for revogado, a promoção, a solicitação ou venda de Ferramentas de Negócio devem ser 
imediatamente descontinuadas, a não ser que a Herbalife Nutrition, a seu exclusivo critério, determine ser 
prejudicial para o comprador (por exemplo, a meio de uma subscrição). 
 
 
3.3.4 Promoção de Ferramentas de Negócio Disponibilizadas por Fornecedores 
Os Membros Herbalife Nutrition só podem promover Ferramentas de Negócio disponibilizadas por 
Fornecedores, se: 

 
a. o Membro confirmou de forma independente que o Fornecedor, bem como os seus produtos ou 

serviços cumprem, em todos os aspetos, as Normas e a legislação aplicável.25 
b. o Membro fornecer à Herbalife Nutrition certificação e documentação de suporte de um contabilista 

público certificado, confirmando que não recebeu qualquer pagamento direta ou indiretamente e que 
não obterá do fornecedor qualquer benefício económico. 

 
Um Membro que ofereça serviços de Internet através de um fornecedor deve indicar a outros Membros que 
utilizem a página de internet, o nome, morada, número de telefone e fax e endereço de e-mail do fornecedor.  
 
 
3.3.5 Aviso para Cessar o Uso ou Venda de Ferramentas de Negócio 
Se a Herbalife Nutrition determinar que uma Ferramenta de Negócio infringe as suas Normas, a lei, ou os 
direitos legais de outros, ou que representa um risco de danos para a reputação, marca ou imagem da 
Herbalife Nutrition, terá o direito (sem responsabilidades) de obrigar o Membro Herbalife Nutrition a cessar a 
venda ou uso da Ferramenta de Negócio.  
  

 
24 A participação em eventos Corporativos ou em eventos patrocinados pela Companhia, como HOM, STS ou similares, é uma exceção 

a esta norma. 
 

25 Se um Membro Herbalife Nutrition tiver interesse económico num fornecedor ou em qualquer uma das suas transações, as ações do 

fornecedor serão vistas como ações do Membro para fins destas Normas. A Herbalife Nutrition não recomenda nem aprova materiais 
que não tenha produzido. 
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FERRAMENTAS DE NEGÓCIO E OUTRAS DESPESAS OPCIONAIS 
 
Uma das grandes vantagens de ser um Membro Herbalife Nutrition é o facto de poder escolher por si próprio como 
perseguir a oportunidade Herbalife Nutrition. A única coisa que necessita de comprar é um Pacote de Membro Herbalife 
Nutrition (HMP), e todas as outras compras são completamente opcionais. Antes de fazer qualquer despesa adicional, 
por favor, coloque-se a si próprio perguntas como estas: 
 

Dívida 
Devo contrair dívidas para perseguir a oportunidade da Herbalife Nutrition? 
Como não há compras mínimas exigidas e os custos iniciais são baixos, não necessita de pedir dinheiro emprestado ou 
contrair empréstimos para o seu negócio Herbalife Nutrition. Desaconselhamos fortemente a assunção de dívidas 
relacionadas com o seu negócio Herbalife Nutrition. Por favor, consulte a Norma 1.1.2 A Contração de Dívidas é 
Desaconselhada, para mais informação. 
 

Ferramentas de Negócio 
Devo adquirir serviços, produtos, software ou sistemas que possam ajudar-me a desenvolver o negócio 
Herbalife Nutrition?  
“Ferramentas de Negócio” são serviços ou produtos de terceiros que podem ajudá-lo a promover, desenvolver e/ou gerir 
o seu negócio de venda direta. Podem funcionar para obter clientes, recrutar outros Membros, comunicar com clientes ou 
Membros, ou gestão financeira, entre outras coisas. 
 
Seja qual for o propósito, as Ferramentas de Negócio não são obrigatórias para iniciar a progressão ou ter sucesso como 
Membro ou para obter formação e apoio do seu Patrocinador e linha ascendente. Ninguém deve dizer-lhe que as 
Ferramentas de Negócio são obrigatórias ou pressioná-lo para adquiri-las. A venda de produtos Herbalife Nutrition a 
clientes é a essência de um negócio Herbalife Nutrition bem-sucedido, e as Ferramentas de Negócio podem distraí-lo 
desse foco. 
 
A Herbalife Nutrition oferece vastas ferramentas de gestão de negócio gratuitamente ou a um custo nominal. As nossas 
ferramentas são concebidas para atender às suas necessidades e ajudá-lo a desenvolver um negócio da Herbalife 
Nutrition bem-sucedido e conforme. 
 
Recomendamos que compre apenas Ferramentas de Negócio se decidir, depois de um período de tempo razoável como 
Membro, que o seu custo é justificado pelo benefício esperado para o seu negócio, à luz dos seus rendimentos reais da 
Herbalife Nutrition. 
 
Por favor, tenha também em mente que, se comprar Ferramentas de Negócio, será responsável pela forma como as usa 
e pela conformidade das mesmas com as Normas de Conduta da Herbalife Nutrition e com a lei. Além disso, por não 
serem produzidas ou aprovadas pela Herbalife Nutrition, não nos responsabilizamos pelas mesmas. 
 
No entanto, se tiver um litígio sobre Ferramentas de Negócio que comprou a um vendedor que é Membro, entre em 
contacto com o Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition pelo 21 771 44 00 e tentaremos ajudar. 
 
Consulte as Normas de Conduta 1.1.1 Restrições de Requisitos de Compras, 1.1.2 A Contração de Dívidas é 
Desaconselhada, 3.3 Ferramentas de Negócio e 5.1.1 Liderança & Formação da Organização. 
 

Inventários de Produtos 
Devo Adquirir um grande inventário de produtos? 
O nosso conselho não é comprar produtos além das suas próprias necessidades e, depois de ter a certeza de que deseja 
começar a revender os produtos Herbalife Nutrition, poder revender essas quantidades dentro de um período razoável de 
tempo. 
 
Contudo, se optar por manter um inventário de produtos limitado para vender aos clientes ou servir no seu Clube de 
Nutrição, por favor, certifique-se de que compra apenas o que sabe que pode revender dentro de um período razoável de 
tempo. Consulte as Normas de Conduta 1.1.1 Restrições de Requisitos de Compra, 1.1.7 Compra Correta e 4.1.3 
Fornecer e Manter um Formulário de Encomenda – Recibo / Registos para mais informações. 
 

Escritórios e Clubes de Nutrição 
Devo assinar um contrato de arrendamento e comprar as instalações e outras coisas necessárias para abrir 
um Clube de Nutrição ou um Escritório Herbalife Nutrition? 
Antes de abrir um Clube de Nutrição, recomendamos que obtenha formação adequada e experiência acerca dos produtos 
e da oportunidade da Herbalife Nutrition. Permita-se o tempo necessário para experimentar os produtos e aprender sobre 
as suas instruções de uso, tornar-se suficientemente informado para explicar corretamente os potenciais benefícios que 
podem ser alcançados através de uma boa nutrição e de um estilo de vida ativo e saudável e obter uma experiência 
significativa na gestão do seu negócio. Recomendamos, ainda, que observe e estude como os Clubes de Nutrição ou 
escritórios funcionam e considere cuidadosamente se deve fazer grandes gastos ou iniciar o que pode tornar-se uma 
obrigação substancial sob a forma de um contrato de arrendamento, antes de fazê-lo. 
 
Nenhum aspeto da oportunidade da Herbalife Nutrition é ou pode ser considerado um franchising e, portanto, nunca lhe 
deve ser pedido um pagamento para adquirir o "direito" para abrir ou pôr a funcionar seu próprio Clube de Nutrição ou 
escritório. Da mesma forma, não deve pagar a ninguém para criar um Clube de Nutrição ou um escritório para si. No 
entanto, se trabalha fora do Clube ou escritório de outro Membro é normal pagar uma taxa de aluguer razoável pelo 
espaço ou área de trabalho ou pagar uma percentagem razoável das despesas operacionais do clube ou do escritório. 
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Garantia de Qualidade, de Atendimento ao Cliente e de Padrões de Especificação Tecnológica da 
Herbalife Nutrition 

 

Padrões de Garantia de Qualidade 
Todos os Membros têm de cumprir os seguintes padrões mínimos de qualidade ao publicitar, promover ou 
vender os produtos ou a oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition, quer o façam na internet ou em meios 
tradicionais. 
 

• Conteúdo: O conteúdo deve ser consistente com os Materiais, rótulos e descrições de produto mais 
atualizados da Herbalife Nutrition, recorrendo a imagens e audiovisuais de alta qualidade. 

• Cesto de Compras: Disponibilize um cesto de compras (ou semelhante) onde um cliente possa adicionar 
ou remover itens ou fazer ajustes nas quantidades e tamanhos. Forneça um resumo do pedido e de 
todas as cobranças finais, incluindo todos os custos de envio, taxa de processamento, IVA ou outros 
impostos ou cobranças para o cliente rever, antes que o pedido seja enviado e concluído. 

• Confirmação de Encomenda: Forneça a cada cliente um número de confirmação de encomenda, para 
que este possa seguir os produtos adquiridos através do seu atendimento pessoal ao cliente. Este 
procedimento vai assegurar que o cliente conhece o Membro que está a vender os produtos e a fornecer-
lhe apoio, sendo assim consistente com o conceito da Diferença pelo Distribuidor. 

• Envio:  Assegure-se de que cada encomenda do cliente seja processada e enviada dentro de um prazo 
razoável após a colocação do pedido, pelos preços e custos descritos antes de fazer tal encomenda. 

• Devoluções: Forneça informações sobre o direito legal de cancelamento e a garantia de reembolso de 
30 dias da Herbalife Nutrition, juntamente com um processo de devolução, sobre como receber crédito 
ou reembolso dos itens adquiridos pessoalmente ou através de qualquer página de internet independente 
que use. 

• Inventário: Mantenha o inventário e o nível de stock atualizados em cada página de internet 
independente, ou a lista de produtos em stock ou a comunicação que partilha com seus clientes. 

 

Padrões do Serviço ao Cliente 
Um alto nível de serviço ao cliente, de apoio e de acompanhamento é necessário para manter a reputação e 
a competitividade da marca Herbalife Nutrition e dos seus produtos, bem como do seu negócio. Os Membros 
devem manter o compromisso com um alto nível de serviço ao cliente que cumpra ou exceda cada um dos 
seguintes itens, seja a vender pessoalmente ou online: 
 

• Serviço ao Cliente: Em qualquer informação offline ou online que disponibilizar aos seus clientes, 
incluindo a página principal de cada página de internet independente que usa, divulgue claramente ou 
forneça uma navegação fácil aos seus detalhes de atendimento ao cliente, incluindo números de telefone, 
endereço, e-mail e todas as suas políticas e processos de envio e devolução. 

• Tempo de Resposta: Responda a todas as perguntas do cliente com precisão e rapidez, dentro de um 
prazo razoável e de forma pessoal e direta. 

• Processamento de Encomendas: Tem de processar e completar todas as encomendas de produtos 
provenientes de cada página de internet independente, telefone, e-mail, pedido pessoal ou outro meio, 
usando apenas o seu número de identificação pessoal da Herbalife Nutrition, de modo a preservar a 
importante Diferença pelo Distribuidor. 

 

Padrões de Especificação Tecnológica  
Uma vez que a experiência do cliente pode ser melhorada ou prejudicada por especificações técnicas 
deficientes, a Herbalife Nutrition exige que as páginas de internet dos Membros cumpram os seguintes 
padrões mínimos de especificação tecnológica. 
 

• Transação segura: Proteja as transações de compra recorrendo a transmissão de dados encriptados 
ou outra tecnologia de criptografia segura. 

• Segurança Contínua: Mantenha um alto padrão de segurança de transações, consistente com os 
avanços tecnológicos em curso, inclusive quando recolhe dados pessoais ou financeiros ou outras 
informações através de interações que não ocorrem na internet. 

• Velocidade: Fornecer uma velocidade de carregamento de páginas de internet aceitável, segundo os 
atuais padrões tecnológicos, para a linha de assinante digital (DSL – Digital Subscriber Line), que permita 
a utilização de todas as funcionalidades. 

• Pesquisa: Forneça recursos de pesquisa de palavras-chave e marcas na sua página de internet 
independente. 

• Compatibilidade do Navegador: Compatível com praticamente todos os navegadores e atualizações 
para cada um desses navegadores. 

• Suporte Dedicado: Suportado por sistemas de informação dedicados e acesso a apoio técnico de 
programação de internet. 

• Resiliência: Fornecer e manter um nível aceitável de serviço em caso de qualquer falha ou desafio ao 
funcionamento normal. 

• Proteção Contra Spam: Certifique-se de que todas as comunicações estão protegidas contra spam. 
 

Por favor leia a Norma de Conduta 4.3.8 Serviço ao Cliente para mais informações.  
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Capítulo 4 Vendas 
 
4.1 VENDAS A CONSUMIDORES  
 

A Herbalife Nutrition é uma empresa de venda direta, cujos empresários independentes (Membros Herbalife 
Nutrition) vendem produtos Herbalife Nutrition diretamente aos clientes, fornecendo-lhes orientações sobre 
os produtos e apoio social.  

 
 
4.1.1 Estabelecimentos Comerciais Não Permitidos 
Nenhum Membro Herbalife Nutrition pode expor ou vender produtos Herbalife Nutrition, literatura ou artigos 
promocionais em estabelecimentos comerciais. São considerados estabelecimentos comerciais, lojas ou 
quaisquer outros locais fixos, para onde as pessoas são atraídas ou vão adquirir produtos devido à 
publicidade, localização, letreiros, visibilidade, ou qualquer outra razão. Por exemplo, inclui recintos 
comerciais (fechados ou ao ar livre), farmácias, quiosques ou stands (temporários ou permanentes), feiras ou 
mercados ao ar livre, bem como qualquer outro local que a Herbalife Nutrition determine, segundo o seu único 
e exclusivo critério, ser incompatível com a prática da venda direta. Por favor, consulte o quadro seguinte 
“Venda Direta – Práticas Corretas e Erradas”. 
 

Venda Direta – Práticas Corretas e Erradas 
 

Locais Exposição Vendas 

Promoção ou 
Publicidade à 

Venda de 
Produtos 

Letreiros 
Exteriores 

Oferta de 
Amostras 

Materiais 
Herbalife 
Nutrition 

Estabelecimentos Comerciais Não Não Não Não Sim Sim 

*Quiosques temporários, 
Stands em Centros Comerciais 

e pontos de venda 
Não Não Não Não Sim Sim 

Vendas em segunda mão, 
Feiras, Mercados ao ar livre, 

Venda Ambulante 
Não Não Não Não Não Não 

Escritórios Privados Não 
Residenciais 

Sim ¹ Sim Não Não Sim Sim 

Consultórios Médicos ou 
outros locais de Cuidados de 

Saúde Profissionais 
Não Sim Não Não Sim Sim 

Clubes de Nutrição 
(Não Residenciais) 

Sim ¹ Sim Não Não Sim Sim 

Clubes de Nutrição 
 (Residenciais) 

Sim ¹ Sim Não Não Sim Sim 

Estabelecimentos de Serviços 
(O serviço principal não é o 
negócio Herbalife Nutrition) 

Não Sim Não Não Sim Sim 

Feiras Comerciais, Eventos 
Comunitários e Desportivos 

Sim Não Não Sim2 Sim Sim 

 
* Temporário significa não permanente, presente apenas ocasionalmente. Não são permitidos locais permanentes. 
1 Sem ser visível do exterior. 
2 Permitida identificação do espaço. Sujeito às restrições acima descritas. 

 
 
4.1.2 Escritórios Privados de Membros Herbalife Nutrition 
Os produtos Herbalife Nutrition podem ser vendidos em escritórios privados não residenciais, desde que não 
sejam publicitados para venda e o aspeto ou localização do escritório não atraia os transeuntes para a compra 
dos produtos Herbalife Nutrition. Os Membros que sejam médicos ou profissionais de saúde podem vender, 
mas não expor, os produtos Herbalife Nutrition nos seus consultórios.  
 
 
4.1.3 Fornecer e Manter Formulários de Encomenda – Recibo / Registos  
Um Membro Herbalife Nutrition deve fornecer um Formulário de Encomenda – Recibo, devidamente 
preenchido, a todos os clientes, quando a venda é realizada. Os Formulários de Encomenda – Recibo que a 
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Herbalife Nutrition disponibiliza26 já incorporam todos os termos específicos necessários para todas as 
transações comerciais.27  
 
Os Membros devem manter cópias em arquivo de todos os Formulários de Encomenda – Recibo e outros 
registos da distribuição de produtos por um período de dois (2) anos. A Herbalife Nutrition tem o direito de 
pedir estas cópias e de verificar as transações e os termos e condições da venda ou serviço proporcionado 
pelo Membro. 
 
 
4.1.4 Política de Reembolso a Cliente 
Os produtos Herbalife Nutrition têm uma garantia de reembolso ao cliente de 30 dias. O período de 30 dias 
tem início na data em que o cliente recebe o produto. Quando um cliente requerer que a garantia seja honrada, 
o Membro deve responder rápida e cordialmente. Deve oferecer ao cliente a opção do reembolso total do 
valor da compra ou de um crédito total para troca por outros produtos Herbalife Nutrition, de acordo com os 
procedimentos de reembolso. O Membro deve honrar a opção do cliente. 
 
 
4.2 PAGAMENTOS E AJUSTES 
Para se qualificar para Royalties, Bónus de Produção ou outros bónus mensais, oferecidos pela Companhia, 
os Membros Herbalife Nutrition têm de cumprir os requisitos de produção de vendas e de Pontos de Royalties, 
que estão definidos no Plano de Vendas & Marketing e noutra literatura e material promocional.  
 
 
4.2.1 Distribuição de Produto 
A Herbalife Nutrition é uma companhia de distribuição de produto. Os produtos comprados à Herbalife 
Nutrition são destinados a serem vendidos e distribuídos a clientes ou utilizados para consumo pessoal dos 
Membros Herbalife Nutrition e dos seus familiares mais próximos.  
 
A compra de produtos, essencialmente para qualificação para avançar no Plano de Vendas & Marketing, não 
é permitida. Tais compras poderão resultar em sanções severas, incluindo despromoção de estatuto de 
Equipa, período condicional, suspensão dos privilégios de compra, suspensão de rendimentos, 
desqualificação de participação em bónus e término do Acordo de Membro Herbalife Nutrition. 
 
 
4.3 PRÁTICAS DE VENDA 
 
4.3.1 Membros Herbalife Nutrition como Embaixadores da Marca 
Os Membros Herbalife Nutrition devem ser sempre cordiais e atenciosos e não praticar a venda agressiva.  
 
 
4.3.2 Vendas de Produtos a outros Indivíduos para Revenda 
Um Membro não pode vender ou fornecer a ninguém qualquer quantidade de produtos da Herbalife Nutrition 
maior do que aquela geralmente adquirida por um indivíduo para uso pessoal ou familiar ou quantidades que 
acredite revender num período de tempo razoável. 
 
 
4.3.3 Modificações de Rótulos e Materiais 
Um Membro Herbalife Nutrition não pode apagar, acrescentar, modificar ou alterar quaisquer rótulos, 
literatura, material ou embalagem, de nenhum produto ou literatura Herbalife Nutrition, incluindo o HMP. 
 
 
4.3.4 Não É Permitida a Venda de Amostras ou de Doses Individuais de Uso Diário 
Não é permitida a venda de produtos que não tenham sido embalados e rotulados para venda individual, 
como unidades individuais ou doses únicas.  
 
 
4.3.5 Gama de Produtos Completa 
Ao publicitar, vender ou promover os produtos Herbalife Nutrition, os Membros devem garantir que sejam 
disponibilizadas aos clientes informações completas sobre toda a gama de produtos. 

 
26 Está incluído no HMP um exemplar do Formulário de Encomenda – Recibo em utilização em Portugal, que se encontra disponível 

para venda na Herbalife Nutrition e/ou para descarregar em www.myherbalife.com/pt-PT. 
 

27 Os Formulário de Encomenda – Recibo devem incluir a relação contratual do Membro Herbalife Nutrition com o cliente, nome completo, 

morada e telefone do Membro e do cliente. Além disso, deve enumerar os produtos vendidos, os preços de venda, a taxa de IVA, o modo 
de pagamento e entrega, e conter informação específica sobre os direitos legais do cliente, incluindo o prazo de devolução e o direito do 
cliente ao reembolso. Os Formulários de Encomenda – Recibo também devem incluir um aviso descritivo de privacidade que informe os 
clientes sobre a informação recolhida pelos Membros, como os Membros a usarão, com quem os Membros a partilharão (incluindo a 
partilha com a Herbalife Nutrition) e qualquer outra informação exigida pelas leis de privacidade e de proteção de dados. 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
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4.3.6 Apresentação e Instruções de Utilização 
A apresentação dos produtos Herbalife Nutrition deve ser completa e verdadeira e consistente com a 
informação apresentada nos respetivos rótulos e literatura inclusa. 
 
Os Membros Herbalife Nutrition devem disponibilizar aos clientes as informações atualizadas especificadas 
nos rótulos dos produtos Herbalife Nutrition antes de estes os comprarem. Isto pode ser feito entregando ao 
cliente o produto, o rótulo do produto, ou direcionando os clientes para a Brochura de Produto em 
herbalifeproductbrochure.com/pt.  
 
Ao proceder à venda de produtos ou à distribuição de amostras, o Membro explicará o modo de emprego, 
bem como as precauções a tomar, se estas existirem, especificadas nos rótulos dos produtos. Os Membros 
devem recomendar a qualquer pessoa com determinada condição clínica, ou que esteja a seguir algum 
tratamento médico, que consulte um médico antes de fazer alterações à sua dieta. 
 
 
4.3.7 Armazenamento Manuseamento dos Produtos 
Os Membros são responsáveis por seguir as instruções de armazenamento fornecidas nos rótulos dos 
produtos Herbalife Nutrition e pelo armazenamento e manuseamento adequados dos produtos Herbalife 
Nutrition. O armazenamento e manuseamento adequados dos produtos incluem: 
 

• Inspecionar os produtos para garantir que os produtos não estão expirados, ou não expiram em breve, 
danificados ou adulterados; 

• Garantir que o selo do produto não tenha sido violado; 

• Manter os produtos devidamente selados; 

• Manter os produtos em local fresco e seco e longe da luz solar direta; e 

• Manter os produtos seguros e sob seu controle direto e, de outra forma, conforme exigido pelas 
Normas de Conduta. 

 
 
4.3.8 Serviço ao Cliente 
Como uma Companhia de venda direta na área da nutrição, que oferece uma oportunidade de negócio de 
marketing multinível, uma das nossas vantagens competitivas mais importantes é o Membro Independente 
Herbalife Nutrition. As relações pessoais que os Membros desenvolvem com os seus clientes e Membros das 
suas organizações, são essenciais para o cumprimento da oferta da Companhia de valorização dos clientes 
e uma parte importante da sua reputação e do valor da marca - essa é a Diferença pelo Distribuidor. 
Desenvolver uma organização de Membros que se concentre no bom serviço ao cliente e em chegar a mais 
pessoas, é a base de um negócio estável e de longa duração, e fundamental para ajudar o Membro, a sua 
organização e os seus clientes a atingir a nossa meta de tornar o mundo mais saudável e mais feliz. 
 
Para ajudar os clientes a obter resultados e a obter o máximo valor pelas suas compras de produtos, os 
Membros são obrigados a oferecer e/ou fornecer os seguintes serviços mínimos: 
 

• Fornecer as suas informações de contacto atuais aos seus clientes e informá-los de que estão 
disponíveis para responder a perguntas, fornecer aconselhamento e dar resposta às suas 
preocupações. 

• Envolver-se num relacionamento pessoal e direto com cada um dos seus clientes ao apresentar e 
vender produtos, seja online ou offline. Isso inclui propor uma reunião pessoal e individual e uma 
conversa sobre vendas (pessoalmente, por telefone, através de uma aplicação de chat ou por e-mail) 
com cada cliente final antes da primeira compra do cliente e depois novamente como 
acompanhamento. 

• Conhecer os objetivos pessoais do cliente ao usar os produtos e explicar-lhe como é que deve usar 
os produtos para melhor atingir as suas metas pessoais. 

• Conhecer e respeitar as preferências de contacto do cliente e fazer o acompanhamento de acordo 
com as mesmas. 

• Responder a quaisquer perguntas ou preocupações dentro de um prazo razoável e de forma pessoal 
e direta. 

• Consultar e recorrer aos materiais da Herbalife Nutrition relacionados com os interesses declarados 
dos clientes, e utilizar as ferramentas educacionais disponíveis, ou contactar a Herbalife Nutrition 
diretamente em resposta a perguntas e preocupações. 

• Se entregar produtos, entregar todos os produtos aos clientes dentro de um prazo razoável após a 
venda. 
  

http://herbalifeproductbrochure.com/pt/
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Capítulo 5 Patrocínio e Liderança  
 
5.1 RESPONSABILIDADES DO PATROCINADOR  
 
5.1.1 Liderança & Formação da Organização  
Em consistência com a estrutura de marketing multinível da Herbalife Nutrition, os Membros têm a 
responsabilidade de formar, orientar, desenvolver e manter uma comunicação regular com qualquer Membro 
pessoalmente patrocinado e a sua organização de linha descendente. Os Membros são obrigados a envolver-
se no seguinte com os seus Membros de linha descendente: 
 

• Dar formação sobre como trabalhar com um cliente e fornecer os serviços mínimos definidos na 
Norma 4.3.8 

• Dar formação e orientação sobre o Plano de Vendas & Marketing da Herbalife Nutrition 
• Explicar as obrigações e responsabilidades ao abrigo das Normas de Conduta da Herbalife Nutrition 

e como desenvolver os seus negócios Herbalife Nutrition de acordo com essas Normas e literatura 
oficial da Herbalife Nutrition. 

• Garantir que as vendas de produtos e as Reuniões de Oportunidade da Herbalife Nutrition sejam 
realizadas de acordo com as Normas de Conduta (incluindo a Garantia de Satisfação da Herbalife 
Nutrition), literatura da Herbalife Nutrition e leis e regulamentos aplicáveis. 

• Manter contacto e permanecer disponível para responder a perguntas e oferecer apoio 
• Incentivar a participação nos eventos, reuniões e atividades da Herbalife Nutrition (uma vez alcançada 

a qualificação) 
• Partilhar as várias estratégias e ferramentas de negócio disponíveis para desenvolver o negócio 

Herbalife Nutrition que ajudem os clientes a atingir as suas metas 
• Aconselhar sobre como ajudar os clientes a progredir a fim de se tornarem Membros, os quais podem 

apoiar a futura distribuição de produtos Herbalife Nutrition. 
 
Um Patrocinador não pode exigir que um Membro patrocinado pessoalmente pague por formações ou locais 
de formações, a menos que o Patrocinador explique claramente que o Membro pode escolher participar ou 
não na formação e declare, antecipadamente, o seu custo. Se o Membro se recusar a participar na formação, 
o Patrocinador é obrigado a fornecer gratuitamente a formação básica necessária para a aprendizagem do 
negócio. 28 
 
 
5.1.2 Relacionamento Independente 
O Patrocinador deve manter e assegurar um relacionamento independente com a sua linha descendente. O 
Patrocinador não deve participar nem interferir no negócio dos Membros da sua linha descendente e não deve 
sugerir ou criar um tipo de relacionamento chefe/funcionário com os mesmos. 
 
 
5.1.3 Preparação dos Documentos do Membro Herbalife Nutrition 
O Patrocinador deve preparar devidamente os Acordos de Membro Herbalife Nutrition e as Requisições de 
Supervisor e submetê-las atempadamente à Herbalife Nutrition. 
 
 
5.2 OFERECER A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 
 
5.2.1 Identificação e Descrição 
É um requisito legal que todas as referências à Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition incluam uma 
identificação e declaração de descrição do negócio incluindo detalhes da Herbalife Nutrition como o ‘promotor’ 
da oportunidade de negócio, o Membro Herbalife Nutrition que oferece ou faz referência à oportunidade de 
negócio e uma breve descrição da natureza da oportunidade de negócio. A seguinte declaração satisfaz esta 
finalidade: 
 
Esta oferta da Oportunidade de Negócio da Herbalife Nutrition é feita por Membros Independentes Herbalife 
Nutrition [Nome do Membro e, onde aplicável, nome comercial] [Morada do Membro]. A oportunidade de 
negócio é administrada pela HERBALIFE INTERNATIONAL, S.A., Av. Infante D. Henrique, 347, 1800-218 
Lisboa, Portugal, Registada no Registo Comercial de Lisboa com o número 502866365. As mercadorias 
vendidas são produtos nutricionais e de cuidados pessoais. As transações são efetuadas pelos participantes 
como mandantes.  
 
Caso não seja feita nenhuma referência à Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition, por exemplo, onde 
só os produtos são referidos ou oferecidos, a seguinte declaração será suficiente: 
 
 

 
28 Ver Norma 3.3.1 Venda de Ferramentas de Negócio Sem Fins Lucrativos. 
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Esta oferta para compra de produtos é feita por Membros Independentes Herbalife Nutrition [Nome do Membro 
e, onde aplicável, nome comercial] [Morada do Membro]. As mercadorias são produzidas por, ou em 
representação de HERBALIFE INTERNATIONAL, S.A., Av. Infante D. Henrique, 347, 1800-218 Lisboa, 
Portugal, Registada no Registo Comercial de Lisboa com o número 502866365. 
 
Esta declaração poderá ser feita em qualquer parte do documento ou apresentação, mas deverá ser legível 
ou audível e terá de lhe ser dada a mesma importância que à informação circundante. Deverá também estar 
disponível para o leitor, antes do mesmo disponibilizar informações pessoais ou de contacto, ou antes de se 
comprometer com qualquer aquisição ou assumir a Oportunidade de Negócio. 
 
 
5.3 MANTER AS LINHAS DE PATROCÍNIO 
 

A relação entre o Membro Herbalife Nutrition e o seu Patrocinador é a base do Plano de Vendas & Marketing 
da Herbalife Nutrition. Estas Normas protegem ambas as partes, incluindo a salvaguarda dos direitos do 
Patrocinador. Patrocinar Membros traduz-se num investimento considerável de tempo, energia, liderança e 
formação, para apoiar a linha descendente. As mudanças de patrocínio são encaradas como prejudiciais à 
integridade do negócio Herbalife Nutrition sendo, assim, desencorajadas. Apenas em raras ocasiões são 
permitidas as mudanças de patrocínio e sempre pela única e absoluta decisão da Herbalife Nutrition. 

 
 
5.3.1 Incitamento a Mudança de Patrocinadores 
Um Membro Herbalife Nutrition não pode interferir no relacionamento entre outro Membro e o seu 
Patrocinador. Por exemplo, um Membro não pode tentar incitar outro Membro a mudar o seu Patrocinador. 
 
 
5.3.2 Correção de Patrocínio  
Um Membro Herbalife Nutrition que deseje requerer uma correção de Patrocinador, deve preencher e 
submeter à Herbalife Nutrition um Formulário de “Pedido de Mudança de Patrocinador”29, um Formulário de 
“Autorização de Mudança de Patrocinador” do atual Patrocinador, e uma carta de autorização do Patrocinador 
proposto. Todos os documentos têm que ser reconhecidos notarialmente.  
 
Os pedidos de correção de patrocinador serão apenas considerados se reunirem todas as circunstâncias 
seguintes:  
 

• A informação sobre o Patrocinador contida no Acordo está errada  

• O pedido é feito no espaço de 90 dias após a Herbalife Nutrition ter aceitado o atual Acordo 

• Os Patrocinadores, atual e futuro, pertencem à mesma linha  

• O atual Acordo não atingiu o nível de Supervisor  

• O Membro que faz o pedido ainda não patrocinou quaisquer outros Membros.  
 
 
5.3.3 Candidatura a Mudança de Patrocínio  
 

Por forma a proteger a integridade da linha, que é um princípio fundamental do marketing multinível, 
a mudança de Patrocinador é desencorajada e será apenas aprovada pela Herbalife Nutrition nas 
circunstâncias mais excecionais.  

 
Um Membro só pode solicitar uma mudança de Patrocínio na organização da Equipa de Presidente da sua 
linha ascendente. 
 
Um Membro que deseje solicitar uma mudança de patrocínio deve consultar primeiro a sua linha ascendente 
para discutir e rever as circunstâncias. Caso o Membro deseje prosseguir, devem preencher e submeter um 
Formulário de “Pedido de Mudança de Patrocínio”30, reconhecido notarialmente, em conjunto com um 
Formulário de “Consentimento de Mudança de Patrocínio”, com a assinatura do seu Patrocinador atual 
reconhecida notarialmente, e de todos os Membros de linha ascendente que recebam Royalties e Bónus de 
Produção. Adicionalmente, a Herbalife Nutrition deverá receber um Formulário de Aceitação de Mudança de 
Patrocínio, reconhecido notarialmente, do Patrocinador proposto. 
 

 
29 Os Formulários de Pedido de Mudança de Patrocinador e de Autorização de Mudança de Patrocinador podem ser obtidos no 

Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition. Estes formulários e toda a restante documentação especificada devem ser 
submetidos ao Departamento de Apoio ao Membros Herbalife Nutrition, por forma à Herbalife Nutrition considerar o pedido.  
 

30 Os Formulários de Pedido de Mudança de Patrocínio e de Consentimento de Mudança de Patrocinador podem ser obtidos no 

Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition. Estes formulários e toda a restante documentação especificada devem ser 
submetidos ao Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition, para que a Herbalife Nutrition considere o pedido. 
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Se tanto o atual como o Patrocinador proposto tiverem o mesmo Patrocinador de linha ascendente e cada um 
deles tiver níveis de rendimentos e de estatuto equivalentes no Plano de Vendas & Marketing, o Membro que 
submete o pedido de mudança apenas necessita de obter um Formulário de Consentimento de Mudança de 
Patrocínio, com as assinaturas reconhecidas notarialmente, dos atuais Patrocinadores e um Formulário de 
Aceitação de Mudança de Patrocínio, reconhecida notarialmente, do Patrocinador proposto. 
 
Se a Herbalife Nutrition aprovar a mudança, o Membro requerente não poderá manter a sua linha 
descendente.  
  
Se o pedido de mudança de patrocínio for recusado, o Membro pode rescindir o seu Acordo e cumprir o 
Período de Inatividade antes de voltar a candidatar-se a um Acordo sob um Patrocinador diferente. (Ver 
Norma 2.1.9)   
  
 
  



 

Página 29 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

Capítulo 6 Desenvolver o Seu Negócio  
 
6.1 ALEGAÇÕES E DECLARAÇÕES  
 

Quando partilham histórias pessoais com as outras pessoas, os Membros Herbalife Nutrition estão a fazer 
alegações. Até simples afirmações acerca dos benefícios que sentiram enquanto tomavam um produto 
Herbalife Nutrition ou faziam um programa, ou ao discutir rendimentos obtidos com a venda de produtos, 
mostram aos outros como os produtos funcionam, para que servem, ou o que as pessoas podem atingir 
através do Plano de Vendas & Marketing. Os clientes percebem as características e funções dos produtos 
e o Plano de Vendas & Marketing devido às alegações. Os Membros podem fazer alegações desde que 
as façam em conformidade com os regulamentos específicos estabelecidos pela lei e pelas Normas. Estas 
Normas destinam-se, em parte, a ajudar os Membros a cumprir a legislação em vigor. 

 
6.1.1 Legal, Verdadeiro e Não Enganoso 
Todas as alegações, histórias pessoais e de produto, deverão ser legais, verdadeiras e não enganosas. As 
alegações devem ser: 
 

• Fundamentadas por escrito antes de serem efetivamente feitas. 
• Consistentes com as alegações atuais feitas nas publicações da Herbalife Nutrition ou nos rótulos de 

produtos.31 
 
 
6.1.2 Alegações de Controlo de Peso 
As referências ao controlo de peso deverão incidir sobre o programa de controlo de peso da Herbalife Nutrition 
e não diretamente sobre qualquer produto específico. Por exemplo, ‘Eu controlei o meu peso, utilizando a 
Fórmula 1 com o Programa de Controlo de Peso da Herbalife Nutrition’ é apropriado, mas ‘A Fórmula 1 
diminuiu o meu peso’ não é. Nenhuma declaração de controlo de peso se pode referir a uma taxa ou 
quantidade de perda de peso. Devemos considerar ainda que estas referências de perda de peso, relativas a 
um indivíduo com excesso de peso, não podem ser feitas, a menos que acompanhadas por uma declaração 
referindo que a perda de peso foi alcançada sob a supervisão direta de um médico.  
 
Todas as representações de controlo de peso, incluindo as histórias de produto, devem ser acompanhadas 
do seguinte aviso: 
 
Todas as referências a controlo de peso associadas ao Programa de Controlo de Peso da Herbalife Nutrition 
incluem, entre outros aspetos, uma dieta alimentar equilibrada, exercício físico regular, ingestão adequada 
de líquidos, suplementação nutricional quando necessária e descanso apropriado. Os resultados podem 

variar de pessoa para pessoa. 
 
 
6.1.3 Alegações de Produto 
Os Membros Herbalife Nutrition DEVEM: 
• Fazer apenas as alegações permitidas, constantes nos rótulos dos produtos ou nas publicações da 

Herbalife Nutrition. 
• Acompanhar todas as alegações, incluindo histórias pessoais e de produto, do seguinte aviso:  

 
Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 

 
Os Membros Herbalife Nutrition NÃO DEVEM: 
• Afirmar que os produtos Herbalife Nutrition previnem, tratam ou curam doenças ou condições clínicas, ou 

discutir qualquer experiência com medicamentos. 
• Usar o nome de qualquer entidade governamental ou ministério ou alegar qualquer forma de aprovação 

ou aval da parte de qualquer entidade governamental. 
• Afirmar que a saúde pode ser de alguma forma afetada por não consumir produtos Herbalife Nutrition. 
• Fazer qualquer referência de que os produtos Herbalife Nutrition são recomendados por médicos ou 

profissionais de saúde. 
 
 
6.1.4 Alegações de Rendimentos 
Qualquer declaração relativa ao rendimento real ou potencial de um Membro Herbalife Nutrition é considerada 
como sendo uma “Alegação de Rendimentos”. “Alegações de Estilo de Vida” (incluindo fotografias de carros, 
piscinas, férias, etc.) também são consideradas Alegações de Rendimentos. 

 
31 A legislação relativa a alegações está sujeita a alterações. Para comodidade dos Membros (mas não como aconselhamento jurídico), 

a Herbalife Nutrition poderá publicar atualizações desta Norma, dos avisos e do Rendimento Médio Bruto dos Supervisores Portugueses 
em www.myherbalife.com/pt-PT. É exigido aos Membros Herbalife Nutrition que visitem a página de Internet regularmente e revejam 
estes avisos e atualizações. 

http://www.myherbalife.com/pt-PT


 

Página 30 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

Os Membros são responsáveis por compreender e cumprir as leis relacionadas com as alegações de 
rendimentos e com as histórias pessoais, de acordo com a jurisdição local do país onde tencionam 
desenvolver o seu negócio. 
 
Se os números relativos aos Royalties e bónus forem mencionados separadamente dos rendimentos relativos 
às vendas deverão ser identificados de forma rigorosa enquanto: 

• ‘comissões baseadas no volume de compras de produto da linha descendente’. 
 
Aviso de Rendimento para Materiais Herbalife Nutrition: Todas as Alegações de Rendimentos que 
mencionem a Herbalife Nutrition têm de incluir o seguinte aviso: 
 

Rendimento aplicado aos indivíduos (ou exemplos) representados e não à média. Para dados de 
desempenho financeiro médios, ver a DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MÉDIA BRUTA PAGA PELA 

HERBALIFE NUTRITION AOS MEMBROS HERBALIFE NUTRITION em www.herbalife.pt e 
www.myherbalife.com/pt-PT. 

 
Aviso Alternativo para Materiais Herbalife Nutrition: Aquando da descrição dos resultados obtidos pelos 
Membros Herbalife Nutrition no top 1%, o seguinte aviso também é aceitável: 
 

Os rendimentos apresentados são os das pessoas que se encontram no top 1% dos Membros Herbalife 
Nutrition. Para dados adicionais de desempenho financeiro, ver a DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO 
MÉDIA BRUTA PAGA PELA HERBALIFE NUTRITION AOS MEMBROS HERBALIFE NUTRITION em 

www.herbalife.pt e www.myherbalife.com/pt-PT. 
 
 
6.1.5 Tamanho e Colocação dos Avisos 
 
Apresentações de Áudio (ao vivo ou previamente gravadas) 
Os avisos devem ser feitos oralmente, em conjunto com a alegação. 
 
Apresentações Visuais (ao vivo ou gravadas previamente) 
Se apresentadas em palco ou em vídeo, o aviso deve ser legível e apresentado na proximidade da alegação. 
Se for em ecrã, o aviso deve aparecer durante o tempo suficiente e com um tamanho de letra suficientemente 
grande para que um leitor médio o consiga ler na totalidade. 
 
Apresentações por Escrito  
O aviso deve ser exibido: 

• Numa cor que contraste com a cor de fundo (i.e., preto sobre branco);  

• Junto da alegação (o aviso deve aparecer na mesma página ou ecrã da alegação); e  

• Com uma letra a pelo menos 75% do tamanho de letra do texto da alegação ou não inferior ao 
tamanho 10 e em tamanho suficientemente grande para que um leitor médio possa conseguir lê-lo na 
totalidade.  

 
 
6.1.6 Alegações de Negócio a Partir de Casa  
Aquando da promoção da oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition, os Membros não deverão induzir a 
uma representação errónea do alcance das atividades de um Membro Herbalife Nutrition, dizendo que só 
podem ser conduzidas a partir de casa. Os Membros devem sublinhar que a interação pessoal é fundamental 
na venda direta. 
 
 
6.1.7 Alegações Relacionadas com a Relação Entre a Herbalife Nutrition e os Membros Independentes 
Herbalife Nutrition 
A oportunidade de negócio Herbalife Nutrition oferece aos Membros Herbalife Nutrition uma possibilidade de 
obter rendimentos, mas sob circunstância alguma é um “emprego”. Os Membros são empresários 
independentes, por conta própria. Como tal, não podem alegar, declarar ou implicar, que são empregados 
por, falam em nome de, ou fornecem qualquer tipo de serviços de consultoria à Herbalife Nutrition, nem 
poderão sugerir que o seu negócio Herbalife Nutrition é um emprego. 
 
Por exemplo, os Membros não poderão usar os termos “emprego”, “salário”, “posição”, “trabalho” (ou termos 
semelhantes), na promoção da oportunidade de negócio. 
 
 
Os Membros não podem comercializar a oportunidade de negócio Herbalife Nutrition utilizando ferramentas 
essencialmente dedicadas a publicitar oportunidades de emprego, incluindo anúncios de “Precisa-se 
colaborador”, quadros de anúncios de emprego e motores de busca de emprego na Internet, tais como net-
empregos.com, expressoemprego.pt ou michaelpage.pt a não ser que: 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
http://www.myherbalife.com/pt-PT
http://net-empregos.com/
http://net-empregos.com/
http://expressoemprego.pt/
http://www.michaelpage.pt/
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- os anúncios indiquem de forma clara e visível que está a ser oferecida uma oportunidade de rendimento 
independente,  

- não inclua campos obrigatórios como ‘Salário’, e  
- permita ao Membro incluir a declaração estabelecida na Norma 5.2. 

 
 
6.1.8 Alegações de Oportunidade 
Ao oferecer, promover ou falar sobre a oportunidade da Herbalife Nutrition, os Membros Herbalife Nutrition 
não podem: 
 

• Apresentar erradamente a oportunidade da Herbalife Nutrition como um franchising32 ou oferecer um 
franchising em conexão com um Acordo; ou 
 

• Declarar ou insinuar que: 
- Patrocinar Membros é tão importante como as vendas aos clientes; 
- Um Membro pode primariamente beneficiar do patrocínio de outros Membros; 
- É exigido a um Membro que patrocine outros Membros; 
- Um Membro pode ser bem-sucedido com pouco ou nenhum esforço; 
- Os Membros têm que comprar produtos Herbalife Nutrition, materiais (para além do PMH), ou 

Ferramentas de Negócio; ou 
- Royalties, Bónus de Produção ou outros benefícios podem ser obtidos principalmente pela 

compra e não pela venda de produtos. 
 
 
6.2 UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA HERBALIFE NUTRITION 
 

Manter a integridade da sua marca é uma das principais responsabilidades da Herbalife Nutrition. Esta Secção 
destina-se a ajudar os Membros Herbalife Nutrition a compreender a importância da propriedade intelectual 
da Herbalife Nutrition. A Companhia verifica continuamente o mercado pelo uso indevido, inconsistente e 
inapropriado da sua propriedade intelectual, incluindo marcas registadas, logótipos, slogans e direitos de 
autor, entre outros. Esta empenhada vigilância garante que a reputação da Herbalife Nutrition,  arduamente 
conquistada, de produtor mundial de elevada qualidade de produtos nutricionais, se mantém.  

 
6.2.1 Definições: 
 
Materiais protegidos por direitos de autor: A Herbalife Nutrition detém os direitos de autor de todo o 
material impresso, conteúdos de internet e gravações áudio e vídeo produzidos por ou para si.  
 
Marca registada é um nome ou símbolo registado, que identifica a Herbalife Nutrition como a fonte dos 
produtos e serviços, vendidos e fornecidos pelos Membros Herbalife Nutrition. Por exemplo, Herbalife®, 
Herbalife Nutrition e o logotipo das três folhas são marcas registadas da Herbalife Nutrition, bem como muitos 
nomes de produtos, tais como Cell-U-Loss® ou Herbalifeline® Max. 
 
Nome registado é um nome comercial que a Herbalife Nutrition tem o direito exclusivo de usar. Por exemplo, 
Herbalife International of America, Inc. e Herbalife International, S.A. são nomes registados. Os Membros não 
podem registar nomes que incluam a palavra HERBALIFE, Herbalife Nutrition ou quaisquer outros nomes de 
marcas da Herbalife Nutrition.  
 
Marca inclui as características do aspeto visual de um produto ou da sua embalagem, que simbolizam a 
origem do produto aos consumidores. Por exemplo, marca inclui o design de alguns dos produtos Herbalife 
Nutrition e embalagens. 
 
Segredo comercial é a informação confidencial geralmente não conhecida fora da Herbalife Nutrition e que 
tem valor comercial. Os segredos comerciais da Herbalife Nutrition incluem as fórmulas, relações com 
fornecedores, projetos de marca e de desenvolvimento de produto, ainda não disponíveis no mercado, planos 
de negócio, processos e compilações de dados identificados ou relacionados com outros Membros, incluindo 
genealogias das linhas.  
Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition inclui materiais protegidos por direitos de autor, marcas 
registadas, nomes registados e segredos comerciais da Herbalife Nutrition.  
 
 
6.2.2 Materiais Protegidos por Direitos de Autor  
A Herbalife Nutrition detém os direitos de autor de todo o material impresso, conteúdos de internet e gravações 
áudio e vídeo produzidos por ou para si. Os Membros Herbalife Nutrition devem seguir todas as condições 
descritas nas instruções de download ou outra autorização escrita.  

 
32 A Herbalife Nutrition não tem territórios nem franchisings e um Acordo de Membro Herbalife Nutrition não é um franchisado. 
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Todos os materiais da Herbalife Nutrition protegidos por direitos de autor devem ser acompanhados da 
seguinte declaração: 
 

Reproduzido com a autorização da Herbalife Nutrition. Todos os direitos reservados. 
 
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de retirar em qualquer altura o seu consentimento à utilização dos 
seus materiais com direitos de autor, segundo o seu único e absoluto critério.  
 
 
6.2.3 Marcas Registadas, Utilização da Marca e Nomes Registados 
Os Membros Herbalife Nutrition podem utilizar as marcas registadas, nomes registados e outras formas de 
utilização da marca, que a Herbalife Nutrition disponibiliza para ‘download’.  
 

• As marcas e nomes registados da Herbalife Nutrition podem apenas ser obtidos através da Herbalife 
Nutrition.  

• Os Membros têm sempre de se identificar claramente como Membros Independentes Herbalife 
Nutrition.  

• Os Membros não podem alterar de nenhuma maneira as marcas registadas ou outras formas de 
utilização da marca da Herbalife Nutrition, exceto para lhes alterar o tamanho. É permitido 
redimensionar as imagens desde que todos os seus detalhes permaneçam claros e não diminua a 
perceção ou qualidade dos produtos e serviços da Herbalife Nutrition.  

• Os Membros podem apenas usar as marcas registadas e logótipos da Herbalife Nutrition de acordo 
com o atual guia de Utilização de Marca para os Membros IndependentesHerbalife Nutrition .33  

• Os Membros devem incluir a seguinte declaração: “As marcas registadas, arte gráfica e outros direitos 
de propriedade intelectual, são propriedade da Herbalife International, Inc., ou das suas subsidiárias. 
Utilizado sob licença da Herbalife Nutrition.”  

 
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de retirar em qualquer altura o seu consentimento à utilização pelos 
Membros Herbalife Nutrition destes materiais, segundo o seu único e absoluto critério  
 
 
6.2.4 Segredos Comerciais 
O Membro Herbalife Nutrition manterá sigilo sobre os segredos comerciais e nunca os poderá divulgar, nem 
mesmo após o término do Acordo.  
 
 
6.2.5 Uso Limitado ao Negócio Herbalife Nutrition  
Os Membros Herbalife Nutrition apenas podem usar a Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition para fins 
de desenvolvimento do seu negócio Herbalife Nutrition. 
 
 
6.2.6 Televisão, Rádio, Revistas ou Jornais 
A palavra “Herbalife Nutrition”, ou a menção específica ou imagens de quaisquer produtos ou serviços da 
Herbalife Nutrition, não podem ser utilizados para publicidade em nenhum meio de comunicação, quer seja 
impresso, digital, em gravação áudio ou visual, jornais, revistas, rádio, televisão ou Internet, ou qualquer outro 
meio, exceto se expressamente permitido. 
 
 
6.2.7 Números de Telefone de Linhas Grátis 
Os Membros Herbalife Nutrition podem ter números de telefone de linhas grátis. Contudo, não é permitido 
utilizarem quaisquer marcas registadas, nomes registados, nomes de produtos ou slogans da Herbalife 
Nutrition, em conjunto com a linha grátis. Os Membros podem apenas identificar-se ou constar de listas 
telefónicas como Membro Independente Herbalife Nutrition. 
 
 
6.2.8 Listas Telefónicas  
Os Membros podem constar das listas telefónicas sob o título de “Membro Independente Herbalife Nutrition”. 
A única informação adicional possível é o nome, morada, número de telefone, fax, e-mail ou endereço de 
página de Internet. Os anúncios nas listas devem estar em conformidade com todas as Normas de Publicidade 
da Herbalife Nutrition. A palavra “Herbalife Nutrition” (que não seja “Membro Independente Herbalife Nutrition”) 
e outra Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition não podem ser utilizados de nenhuma forma que não 
seja a utilizada nos anúncios previamente aprovados pela Herbalife Nutrition. As listas por categorias são 
permitidas sob títulos precisos e legais, incluindo: “Produtos de Cuidados com o Cabelo”, “Produtos de 
Cuidados com a Pele”, “Produtos de Bem-estar” ou “Produtos Nutricionais” e “Controlo de Peso”. 

 
33 O guia de Utilização da Marca para Membros Independentes Herbalife Nutrition está incluído no Arquivo de Materiais em 

www.myherbalife.com/pt-PT.  

http://www.myherbalife.com/pt-PT
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6.2.9 Nome ou Imagem de Mark Hughes 
O nome ou imagem de Mark Hughes (fundador da Herbalife Nutrition) não pode ser utilizado em nenhuma 
forma de publicidade. 
 
 
6.2.10 Moradas da Herbalife Nutrition 
Nenhuma morada dos escritórios da Herbalife Nutrition pode ser utilizada, publicada ou promovida pelo 
Membro Herbalife Nutrition como sendo sua. 
 
 
6.2.11 Proibida a Utilização de Propriedade Intelectual de Terceiros 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem usar marcas registadas de terceiros, materiais com direitos de 
autor, nomes comerciais ou nomes de produtos (ou quaisquer variações), textos, fotografias, imagens, vídeos 
ou gráficos, pertencentes ou criados por terceiros, a não ser que tenham obtido previamente o consentimento 
por escrito do proprietário. Toda a propriedade intelectual de terceiros tem de ser adequadamente 
referenciada como propriedade desses terceiros e os Membros têm de respeitar quaisquer restrições e 
condições que o dono da propriedade intelectual estabeleça à utilização da sua propriedade.  
 
 
6.2.12 Término do Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
Se o Acordo de Membro Herbalife Nutrition for cancelado por qualquer motivo, o Membro terá de deixar de 
utilizar de imediato a Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition e atualizar a sua informação de perfil de 
todas as contas que possua nas redes sociais, para revelar de forma notória que já não é Membro 
Independente Herbalife Nutrition. 
 
 
6.3 PUBLICIDADE E PROMOÇÕES 
 
6.3.1 Modelos Publicitários Herbalife Nutrition 
A Herbalife Nutrition publica uma série de modelos publicitários que os Membros podem usar sem fazer 
alterações, exceto adicionar o nome e informação de contacto. Estes modelos encontram-se disponíveis para 
descarregar em www.myherbalife.com/pt-PT. 
 
 
6.3.2 Materiais Publicitários e Promocionais do Membro Herbalife Nutrition 
A Herbalife Nutrition produz literatura promocional e ferramentas de vendas para utilização dos Membros, 
para publicitarem e promoverem o seu negócio Herbalife Nutrition. Os Membros podem produzir os seus 
próprios materiais promocionais, mas têm de garantir que esses materiais:  
 

• São verdadeiros e exatos; 
• Não fazem alegações médicas, terapêuticas ou sobre doenças; 
• Não sugerem uma oportunidade de emprego; e  
• Cumprem todas as Normas e legislação aplicável. 

 
 
6.3.3 Afixação de Materiais Publicitários  
 
Propriedade Privada Os Membros Herbalife Nutrition podem afixar materiais publicitários em propriedade 
privada, desde que tenham consentimento prévio, por escrito, do proprietário. Como documento de 
autorização, os Membros podem utilizar o modelo disponibilizado pela Herbalife Nutrition, “Carta de 
Autorização para Afixação de Publicidade em Propriedade Privada”, em www.myherbalife.com/pt-PT ou no 
Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition.  
 
Os materiais publicitários não podem ser visíveis da rua ou passeio, quando usados num escritório privado 
ou outro local onde desenvolva o negócio Herbalife Nutrition e não podem ser afixados de forma a poder ser 
uma distração para motoristas ou transeuntes.  
 
É um requisito legal que seja solicitada, e concedida, licença por parte das autoridades locais competentes.  
 
Os materiais devem ser removidos imediatamente mediante o pedido de qualquer autoridade governamental, 
proprietário ou da Herbalife Nutrition.  
 
Propriedade Pública Os Membros Herbalife Nutrition não podem afixar materiais publicitários em 
propriedade pública, tal como, postes utilitários, candeeiros de rua, semáforos, parquímetros ou sinais de 
trânsito. 
 
 
 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
http://www.myherbalife.com/pt-PT
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6.3.4 Radiodifusão 
Não é permitido a nenhum Membro Herbalife Nutrition transmitir por televisão, satélite ou estação de rádio, 
qualquer gravação vídeo ou áudio, que faça menção à Herbalife Nutrition, aos seus produtos ou oportunidade 
de negócio, à exceção do anúncio que se segue: 
 

Membro Independente Herbalife Nutrition 
Contacte-me para informação sobre produtos ou oportunidade de negócio 
(Nome e número de telefone ou endereço de e-mail do Membro) 

 
Na eventualidade da Herbalife Nutrition transmitir por televisão, satélite ou estação de rádio, nenhum Membro 
pode publicitar nessa estação uma hora antes e uma hora depois do final da emissão Herbalife Nutrition. 
 
 
6.4 PRESERVAR A RELAÇÃO PESSOAL 
 

A venda direta baseia-se nas relações pessoais e conhecimento do produto e no valor que estas duas 
competências proporcionam aos clientes existentes e potenciais. Estas Normas protegem o canal da venda 
direta, apoiando a capacidade do Membro Herbalife Nutrition de estabelecer e manter uma ligação forte com 
os seus clientes. É através deste relacionamento com os clientes e com a sua linha descendente, patrocinada 
pessoalmente, que é possível ao Membro atingir o sucesso, inspirar os outros a fazer o mesmo e assegurar 
o mais elevado nível de satisfação do cliente.  

 
 
6.4.1 Oferecer e Publicitar Promoções 
Os Membros da Herbalife Nutrition são pessoas de negócios independentes e podem vender produtos 
Herbalife Nutrition, e literatura e artigos promocionais produzidos pela Herbalife Nutrition, a qualquer preço 
que escolherem. Em Portugal, a Herbalife Nutrition sugere preços de venda a retalho, mas estes são apenas 
recomendações que têm uma natureza meramente indicativa e em qualquer altura os Membros Herbalife 
Nutrition permanecem totalmente livres para definir os seus preços de venda a  retalho. 
 
No entanto, os Membros Herbalife Nutrition são responsáveis por garantir que cada uma das promoções que 
oferecem sejam justas, verdadeiras e corretas, e de nenhuma forma enganosas. Promoções enganosas 
prejudicam a marca Herbalife Nutrition e o negócio de todos os Membros. Abaixo está uma lista de exemplos 
não exaustivos de publicidade ou promoções enganosas: 
 

• Promover um produto como um "produto com desconto" se o Membro sempre tiver vendido este 
produto a esse preço. 

• Uso de palavras promocionais como “até X% de desconto” e “de 20€” quando essas poupanças se 
aplicam apenas a uma quantidade limitada (menos de 10%) de produtos. 

• Exibir uma promoção por um período indeterminado. O Membro deve sempre exibir o período de 
duração da promoção. 

• Exibir um preço, preço recomendado de venda a retalho ou "o preço pelo qual o produto é geralmente 
vendido", riscado ou de outra forma semelhante, quando o Membro nunca promoveu ou vendeu o 
produto a esse preço. 

• Exibir produtos promocionais nos quais o Membro razoavelmente acredite que ele/ela pode não ter 
stock adequado para fornecer esses produtos pelo preço indicado, por um período de tempo razoável 
e em quantidades razoáveis. Sempre que qualquer ou todas as quantidades de produto forem 
desconhecidas ou limitadas, indique isso na sua página de internet com “compra limitada ao stock 
existente” e/ou “alguns produtos com disponibilidade limitada” e/ou “apenas por [X] dias”. 

• Usar falsamente de qualquer forma, o termo "disponibilidade limitada" ou semelhante, para gerar uma 
consulta ou compra de um cliente. 
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Capítulo 7 Utilização da Internet e do Marketing Eletrónico  
 
7.1 CONDUTA DO MEMBRO HERBALIFE NUTRITION  
 
7.1.1 Padrões de Conduta Pessoal 
Os Membros não podem publicar, enviar ou distribuir quaisquer materiais através da Internet, relacionados 
ou não com a Herbalife Nutrition, que sejam, de acordo com a decisão única e absoluta da Herbalife Nutrition, 
difamatórios, caluniosos, depreciativos, ameaçadores, ofensivos, assediantes, abusivos, obscenos ou 
pornográficos. 
 
 
7.1.2 Acesso Não Autorizado por Computador 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem: 
 

• Interferir ou realizar qualquer ação que resulte na interferência ou interrupção das páginas de Internet: 
- www.herbalife.pt  
- www.myherbalife.com/pt-PT  
- outras páginas de Internet mantidas pela Herbalife Nutrition ou pelos seus Membros 

 

• Aceder ou tentar aceder aos sistemas computorizados ou redes ligadas a essas páginas de Internet, 
sem autorização prévia por escrito da Herbalife Nutrition.  

 
 
7.1.3 Dados do Consumidor 
Os Membros não podem vender, alugar ou comercializar a Informação Pessoal (definida no Capítulo 12) do 
consumidor ou dos utilizadores das páginas de Internet. Além disso, os Membros só podem usar tal 
Informação Pessoal no que diz respeito aos produtos ou à oportunidade da Herbalife Nutrition e não podem 
usar os dados para outros fins, a menos que tenham informado a pessoa e tenham uma base legal adequada 
para esse uso adicional. Exemplos de bases legais adequadas para o uso são: 
 

- Consentimento da pessoa, 
- Cumprimento de uma obrigação legal, 
- Execução de um contrato com a pessoa (como um acordo para lhe vender produtos), ou 

processamento conforme necessário para executar um contrato com o indivíduo, ou 

- Interesse comercial legítimo, desde que esse interesse não seja superado pelo interesse de 
privacidade da pessoa, 

 
Se qualquer pessoa ou entidade solicitar que suas informações não sejam usadas, o Membro deverá honrar 
imediatamente tal solicitação. 
 
 
7.2 PÁGINAS DE INTERNET DOS MEMBROS HERBALIFE NUTRITION  
 
7.2.1 Os Membros Devem Divulgar a Relação com a Herbalife Nutrition 
Para evitar confundir os clientes da Herbalife Nutrition e o público em geral, os Membros Herbalife Nutrition 
que gerem páginas de internet independentes que façam uso da marca Herbalife Nutrition para promover ou 
oferecer produtos Herbalife Nutrition para venda, devem identificar-se de forma clara e conspícua como 
Membros Independentes Herbalife Nutrition.  
 
Os Membros Herbalife Nutrition devem: 
 

• Mostrar claramente uma janela de aviso (pop-up) fornecida pela Herbalife Nutrition e sem quaisquer 
alterações, que apareça uma vez em cada visita à página; e 

• Mostrar claramente o nome pessoal e detalhes de contacto, incluindo endereço e número de telefone 
juntamente com o logótipo “Membro Independente Herbalife Nutrition”; e 

• Certificar-se que a página de internet não tem a mesma, nem semelhante, aparência visual da página 
de internet oficial da Herbalife Nutrition, www.herbalife.pt. 

 
O logótipo “Membro Independente Herbalife Nutrition” juntamente com o nome pessoal e detalhes de 
contacto, incluindo o número de telefone, devem aparecer num local destacado (acima do separador, o que 
significa que deve estar posicionado na parte superior da página de internet, para que fique visível sem ter 
que deslizar com o cursor pela página) e num tipo de letra e/ou forma que atraia a atenção dos visitantes da 
página.   
 
Por favor, contacte o Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition ou visite 
www.myherbalife.com/pt-PT para descarregar o logótipo e o guia da janela de aviso (pop-up).  
 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
http://www.myherbalife.com/pt-PT
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O nome e endereço comerciais do Membro não podem ser um substituto, mas podem ser incluídos ao lado 
do nome pessoal do Membro e dos detalhes de contacto, incluindo endereço e telefone, e devem aparecer 
juntamente com o logótipo “Membro Independente Herbalife Nutrition”: 
 

• na página principal; 

• como parte de qualquer informação de contacto; e 

• como parte de qualquer informação de perfil acessível ao público. 
 
Estão proibidas as publicações anónimas ou o uso de pseudónimos. 
 
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito, a seu único e exclusivo critério, de exigir aos Membros que 
modifiquem as suas páginas de internet para estarem em conformidade com esta Norma. 
 
 
7.2.2 Nomes de Domínios, Endereços de E-mail e Páginas de Internet  
Os Membros não podem usar a Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition nos seus: 

• Nomes de domínio da página de Internet (URL). 
• Títulos de quaisquer páginas de Internet do Membro (incluindo, mas não limitado à página principal), 

excepto como requerido na Norma 7.2.7.  
• Endereços de e-mail. 

 
Exemplos de termos da Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition que não podem ser usados: 

• Herbalife Nutrition 
• Nomes de produtos Herbalife Nutrition  

 
Qualquer Membro que infrinja esta Norma, terá de transferir o nome de domínio ou conta de e-mail para a 
Herbalife Nutrition, a seu pedido e sem qualquer custo para a mesma. A Herbalife Nutrition reserva-se todos 
os direitos e recursos. 
 
Os Membros devem gerir a sua própria página de internet individual e não mais do que um Membro poderá 
gerir, tratar encomendas ou participar na mesma página de internet. 
 
 
7.2.3 Hiperligações e Associações 
Os Membros poderão ligar as suas páginas de internet a: 

• Página principal da Herbalife Nutrition em www.herbalife.pt (ou qualquer outra página de internet 
produzida ou mantida pela Herbalife Nutrition). 

• Quaisquer outras páginas de internet mantidas pelo Membro para promover os produtos e a 
oportunidade de negócio Herbalife Nutrition. 

• Quaisquer páginas de internet de terceiros que ajudem o Membro na promoção dos produtos e da 
oportunidade de negócio Herbalife Nutrition, desde que essas páginas de internet estejam em 
conformidade com a Norma 7.2.4. 

 
Os Membros não podem usar marcas registadas, denominações comerciais ou nomes de produtos de 
terceiros nos seus: 

• Nomes de domínio da página de Internet (URL). 
• Títulos de qualquer página de internet (incluindo páginas principais). 
• Endereços de e-mail. 
• Etiquetas de título, etiquetas Meta.34 

 
 
7.2.4 Publicidade de Terceiros nas Páginas de Internet dos Membros Herbalife Nutrition  
Os Membros podem incluir publicidade de terceiros nas suas páginas de internet relacionadas com o negócio 
Herbalife Nutrition, desde que, de acordo com a decisão única e absoluta da Herbalife Nutrition, a publicidade 
NÃO: 
 
1. Esteja relacionada com qualquer organização religiosa, política ou comercial. 
2. Prejudique a reputação da Herbalife Nutrition ou dos seus Membros. 
3. Faça um uso incorreto da Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition. 
4. Promova direta ou indiretamente qualquer outra empresa: 
 

a. de venda direta ou marketing de rede, independentemente dos produtos oferecidos; ou 
b. de produtos concorrentes com os vendidos pela Herbalife Nutrition, tais como: 
 

 
34 A única exceção a esta Norma é se e quando o Membro Herbalife Nutrition tenha obtido previamente o consentimento por escrito do 

proprietário. Os Membros deverão indemnizar a Herbalife Nutrition contra quaisquer reclamações resultantes ou relacionadas com a 
utilização, por parte do Membro, de marcas registadas, denominações comerciais ou nomes de produtos de terceiros. 
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i. substitutos de refeição, 
ii. suplementos nutricionais, ou 
iii. cosméticos. 

 
 
7.2.5 Negócio Internacional  
Os Membros Herbalife Nutrition que conduzam ou pretendam conduzir o negócio em mercados internacionais, 
através das suas próprias páginas de internet ou de outros, podem vender apenas os produtos que cumpram 
todos os requisitos legais do país para o qual essas comunicações são dirigidas. 
 
 
7.2.6 Avisos de Privacidade e Conformidade nas Páginas de Internet  
Os Membros devem colocar, em local de destaque, nas suas páginas de internet independentes, um “Aviso 
de Privacidade” que: 

• Informe os consumidores sobre a informação pessoal que está a ser recolhida sobre eles; 
• Informe como essa informação será usada; e com quem será partilhada (incluindo a Herbalife 

Nutrition), e  
• Contenha qualquer informação adicional que seja necessário divulgar ao abrigo das leis de privacidade 

e proteção de dados de cada jurisdição na qual o negócio do Membro seja conduzido. 
 
Além disso, os Membros são responsáveis pela conformidade com todas as Normas e todas as leis de 
privacidade e proteção de dados aplicáveis às suas páginas de internet independentes, incluindo sobre: 

• Recolha de dados; 
• Marketing; e 
• Segurança da informação, confidencialidade e relatório de violação de dados. 

 
 
7.2.7 Publicidade e Otimização do Motor de Busca 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem usar táticas enganosas ou que induzam em erro para melhorar 
o seu índice de preferência nos motores de busca. 
 
Os Membros devem também indicar a seguinte declaração na descrição da página em qualquer resultado 
do motor de busca: 
 

“Este é um website de um Membro Independente Herbalife Nutrition  
(é opcional colocar o nome do Membro).” 

 
Os Membros devem identificar-se e indicar “Membro Independente Herbalife Nutrition” na etiqueta de título 
de qualquer resultado dos motores de busca. 
 
 
7.2.8 Transferência de Websites de Membros 
Um Membro que pretenda vender produtos Herbalife Nutrition através de um website anteriormente 
pertencente a outro Membro ou a um antigo Membro (“um website relevante”)35 deve solicitar o consentimento 
prévio por escrito da Herbalife Nutrition antes de começar a gerir o seu negócio Herbalife Nutrition no website. 
Tal consentimento não deve ser recusado ou adiado injustificadamente. O Formulário de Consentimento de 
Transferência de Websites de Membros (“Formulário de Consentimento”) está disponível em 
www.myherbalife.com/pt-PT.  
 
Para proteger a integridade do Plano de Vendas e Marketing, a Herbalife Nutrition reserva-se o direito de não 
consentir que o negócio Herbalife Nutrition de um Membro seja gerido num website relevante. 
 
Por favor, consulte no Formulário de Consentimento a lista não exaustiva de situações em que o 
consentimento pode ser recusado.  
 
O não cumprimento desta Norma pode resultar em sanções graves para o seu Acordo de Membro, incluindo, 
mas não limitado à suspensão dos privilégios de compra e término do seu Acordo de Membro.  
 
 
7.3 PROIBIÇÃO DE VENDAS EM SITES DE LEILÕES E MERCADOS ONLINE DE TERCEIROS 
(COLETIVAMENTE, “SITES DE TERCEIROS”) 
 

É importante que todo o marketing e oferta para venda dos produtos Herbalife Nutrition, quer seja online ou 
offline, esteja em conformidade com os padrões de qualidade dos produtos Herbalife Nutrition, ajude a 
promover o valor e a imagem da marca Herbalife Nutrition e seja consistente com o posicionamento de 

 
35 Um website é definido como um conjunto de páginas de Internet, publicamente acessíveis e interligadas, que partilham um único nome 

de domínio ou URL, e são utilizadas para a venda de produtos Herbalife Nutrition. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75URVRRUVJPWVhRSVc2RE9PUVlRRTVKUDYyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75URVRRUVJPWVhRSVc2RE9PUVlRRTVKUDYyTC4u
http://www.myherbalife.com/pt-PT
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75URVRRUVJPWVhRSVc2RE9PUVlRRTVKUDYyTC4u
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marketing dos produtos da Herbalife Nutrition. Isso inclui não fazer alegações ilegais, falsas ou inadequadas 
sobre os produtos Herbalife Nutrition ou associar produtos Herbalife Nutrition a outros produtos que fazem 
tais alegações. Além disso, todas as vendas devem ajudar a moldar e fortalecer o atendimento ao cliente por 
meio do relacionamento pessoal dos Membros com seus clientes - este é um componente fundamental da 
Diferença pelo Distribuidor. 
 
A Herbalife Nutrition reconhece a crescente importância do comércio eletrónico como um canal de distribuição 
para os Membros venderem produtos Herbalife Nutrition na Internet. Essa é uma das razões pelas quais a 
Herbalife Nutrition investiu quantias consideráveis no desenvolvimento do “GoHerbalife.com”, uma plataforma 
de vendas online dedicada e compatível com a lei que, onde disponível, os Membros podem usar 
gratuitamente. 
  
Por outro lado, as vendas em sites de terceiros enfraquecem os relacionamentos pessoais que os Membros 
devem desenvolver com os seus clientes, bem como a marca Herbalife Nutrition e o posicionamento da 
imagem e marketing da Herbalife Nutrition estabelecidos para os seus produtos. Isso ocorre, entre outras 
coisas, porque: 
 

(i) os Sites de Terceiros exibem o nome e o logótipo do operador do Site de Terceiros; 
(ii) geralmente fazem representações imprecisas sobre a sua qualidade ou desempenho, podendo, 

em certos casos, ser falsas ou mesmo ilegais, e 
(iii) posicionam os produtos da Herbalife Nutrition num contexto que não é consistente com o 

posicionamento de mercado e imagem desejados pela Herbalife Nutrition para os seus produtos. 
 
Consequentemente: 
 

◼ Os Membros estão autorizados a fazer vendas online dos produtos Herbalife Nutrition através: 
 
a) das suas próprias lojas online independentes que cumpram os padrões relevantes de Garantia de 
Qualidade da Herbalife Nutrition, Serviço ao Cliente e Padrões de Especificação de Tecnologia ou  
 
b) do GoHerbalife.com36, e 

 

◼ Os Membros não estão autorizados a oferecer para venda, vender ou facilitar a oferta para venda 
ou a venda dos produtos Herbalife Nutrition (direta ou indiretamente, de qualquer forma ou por 
qualquer meio), quer seja solicitando ou recebendo ofertas públicas, quer publicando para venda a 
um preço fixo ou, de outra forma, em qualquer site de leilão comercial, mercado de leilões online, Site 
de Terceiros ou qualquer outro site que exiba o nome ou o logótipo, ou tenha a marca ou seja 
identificável como um site de terceiros. 

 
 
7.4 E-MAIL 
Estas Normas aplicam-se a todos os Membros Herbalife Nutrition que enviam mensagens de e-mail para 
promover os produtos Herbalife Nutrition ou a oportunidade de negócio e existem para além da legislação 
aplicável. 
 
Os Membros devem também estar em conformidade com os termos de uso ou serviço de todos os 
fornecedores de serviços de e-mail usados no seu negócio Herbalife Nutrition. 
 
 
7.4.1 Requisitos e Restrições 
 

1. Todas as mensagens de e-mail enviadas pelos Membros relacionadas com a Herbalife Nutrition devem 
cumprir os seguintes requisitos: 

 

a. Os Membros devem divulgar a origem de qualquer mensagem de e-mail: 
 

i. A fonte, o destino e a informação de encaminhamento anexada à mensagem (incluindo o nome de 
domínio originário e endereço de e-mail originário) devem ser rigorosos. 

 

ii. A linha “De” de cada mensagem deve identificar com precisão o Membro que iniciou a mensagem. 
 

b. A linha do “Assunto” da cada mensagem não deve induzir em erro. 
 

2 . Os seguintes requisitos adicionais aplicam-se às mensagens de e-mail dos Membros que são de natureza 
comercial, independentemente de as mensagens serem parte de uma distribuição de mensagens em massa 
ou de os destinatários pretendidos serem empresas ou indivíduos. Um e-mail comercial é uma mensagem 
de e-mail que anuncia ou promove um produto ou serviço comercial, incluindo o conteúdo de uma página 
de internet gerida para fins comerciais. E-mails comerciais incluem mensagens que promovem a Herbalife 
Nutrition. Um e-mail ainda é considerado comercial, mesmo que inclua outro conteúdo não comercial. 

 

 
36 O GoHerbalife está disponível em mercados selecionados. 
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a. Cada mensagem deve incluir o endereço postal físico válido do Membro. 
 

b. Cada mensagem deve incluir um aviso claro e visível sobre como fazer um pedido de exclusão: 
 

i. A mensagem deve conter um endereço de e-mail de retorno que funcione ou um mecanismo de 
Internet, que o destinatário possa usar para submeter um pedido para não receber futuros e-mails 
comerciais do remetente (cada uma delas com um mecanismo de exclusão). Todos os mecanismos 
de exclusão devem poder processar pedidos de exclusão até pelo menos 30 dias a partir do envio da 
mensagem.  
 

ii. Todos os pedidos de exclusão devem ser honrados sem demora indevida e os Membros devem parar 
de iniciar ou enviar e-mails comerciais para essas pessoas naquele momento. 

 

iii. O mecanismo de exclusão não pode ser oneroso e não pode exigir que o destinatário tome medidas 
além de enviar um e-mail de resposta ou visitar uma única página de internet como uma condição 
de exclusão. Não pode ser solicitado aos destinatários nem estes são obrigados a fornecer 
informações de identificação pessoal além de um endereço de e-mail para processar um pedido de 
exclusão. 

 

iv. Os Membros não podem cobrar uma taxa pelo processamento de pedidos de exlusão. 
 

v. Cada Membro deve produzir e manter sua própria Lista de Não-Enviar-E-mail (“lista NEE”) e verificar 
qualquer registo relevante no Serviço de Preferências de E-mail (e-mps) para localizar e honrar 
todos os pedidos de exclusão. 

 

3. Os Membros estão proibidos de enviar mensagens de e-mail comerciais, a não ser que: 
 

i. O Membro tenha uma relação de negócio existente com o destinatário, baseada numa compra ou 
transação anterior, envolvendo um produto Herbalife Nutrition (onde tenha sido dado ao 
destinatário, na altura da recolha dos dados, um método simples sem custos para recusar o 
consentimento de mensagens futuras), ou  

 

ii. O Membro é um amigo ou membro da família, do destinatário, ou 
 

iii. O destinatário forneceu consentimento prévio para receber a mensagem, o qual não foi retirado. O 
consentimento deve ser específico para receber mensagens sobre a Herbalife Nutrition. 

 

4. Os Membros não podem obter endereços de e-mail, através da recolha de endereços, ataques de 
dicionário ou busca por força bruta. 

 

i. A “recolha de endereços” refere-se ao uso de meios automatizados para reunir endereços de e-mail 
que estão listados numa página de Internet ou serviço online, quando essa página de internet ou serviço 
online contém um aviso de que não fornecerá, venderá ou transferirá endereços mantidos por tal página 
de internet ou serviço online para qualquer outra pessoa com a finalidade de iniciar mensagens de e-
mail comerciais. 

 

ii. O “ataque de dicionário” refere-se a meios automatizados usados para criar possíveis endereços de 

e-mail, através da combinação de nomes, letras ou números, em múltiplas permutações. 
 

iii. A “busca por força bruta” refere-se a esforços automatizados ou manuais usados para descobrir 
possíveis endereços de e-mail, através da pesquisa de páginas web acessíveis publicamente para 
adquirir cadeias de texto com uma “@” dentro delas. 

 

5. Os Membros estão proibidos de usar guiões ou outros meios automatizados para se registrarem em várias 
contas de e-mail ou contas de usuários on-line das quais enviar mensagens de e-mail comerciais. 
 

6. Os Membros estão proibidos de vender, alugar, trocar ou, de qualquer outra forma, transferir ou divulgar 
o endereço de e-mail de uma pessoa, a menos que o Membro tenha um consentimento específico por 
escrito da pessoa para fazê-lo. Qualquer consentimento prescreve a partir do momento em que a pessoa 
envia um pedido de exclusão. 

 
 
7.4.2 Aviso para Descontinuar E-mails 
Os Membros Herbalife Nutrition devem descontinuar imediatamente a atividade de envio de e-mails caso 
recebam qualquer aviso de uma autoridade reguladora governamental ou de privacidade de dados relativa às 
suas práticas de e-mail. Os Membros devem comunicar de imediato todos esses avisos à Herbalife Nutrition, 
através do número 21 771 44 00, dentro de 24 horas após a receção desse aviso. 
 
 
7.5 REDES SOCIAIS  
Estas Normas aplicam-se aos Membros Herbalife Nutrition que utilizam as páginas de redes sociais, como o 
Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest and Snapchat bem como comunidades online como 
blogues. Estas Normas existem para além da legislação aplicável. 
 
 



 

Página 40 de 72 (Voltar para o índice)  603469-PO-00P (Corporate Ver. 34P) Rev. 15-January-2021 

7.5.1 Responsabilidade por Publicações 
Os Membros são responsáveis por todo o conteúdo relacionado com a Herbalife Nutrition que publiquem 
online. Os Membros que utilizem páginas de redes sociais como parte do seu negócio Herbalife Nutrition, 
devem identificar-se, de forma clara e expressa, com o seu nome e como Membro Independente Herbalife 
Nutrition. 
 
 
7.5.2 As Redes Sociais como um Fórum de Vendas e Promoções 
As páginas de redes sociais não podem ser utilizadas para efetuar vendas de produtos Herbalife Nutrition. As 
vendas online dos produtos Herbalife Nutrition podem apenas ser realizadas na página de Internet pessoal 
do Membro. 
 
 
7.5.3 Publicações e Alegações 
Os Membros Herbalife Nutrition têm de ser precisos e verdadeiros em todas as publicações nas redes sociais. 
Todas as alegações, representações e histórias pessoais e de produto, devem cumprir as Normas incluindo 
as Normas sobre Alegações. Consulte a Secção 6.1 Alegações e Declarações. 
 
 
7.5.4 Utilização da Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition 
Os nomes de perfil e publicações nas redes sociais devem estar em conformidade com os requisitos da Norma 
6.2 Utilização da Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition, incluindo o requisito de que os Membros 
Herbalife Nutrition podem apenas utilizar o nome comercial “Herbalife Nutrition” de um modo que claramente 
identifique o Membro como um Membro Independente Herbalife Nutrition. 
 
Exemplos de utilização não autorizada do nome da Herbalife Nutrition nos nomes de perfil/publicações nas 
redes sociais: 
 

• “Desafio de Bem-estar Herbalife Nutrition” 
• “A Página Herbalife Nutrition” 
• “Vamos Falar da Herbalife Nutrition” 

 
Exemplos de utilização autorizada do nome da Herbalife Nutrition nos nomes de perfil/publicações nas 
redes sociais: 
 

• “Membro Independente Herbalife Nutrition – Desafio de Bem-estar” 
• “A Página Herbalife Nutrition – Membro Independente Herbalife Nutrition” 
• #Herbalife Nutrition  
• #TeamHerbalife  
• #IAmHerbalife 

 
Contudo, os Membros podem usar as hashtags oficiais da Companhia que incluam o nome “Herbalife 
Nutrition”, partilhar as publicações que a Companhia faz nas redes sociais ou fazer ligações às páginas de 
internet e canais oficiais da Companhia. 
 
 
7.5.5 Fotografias e Gravações Vídeo/Áudio 
Os Membros Herbalife Nutrition podem colocar materiais de áudio/vídeo no YouTube e em páginas de redes 
sociais similares, desde que o seu conteúdo cumpra as Normas. 
 
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de determinar, mediante o seu único e absoluto critério, se as 
gravações e imagens (incluindo o seu modo de utilização), infringem as Normas ou prejudicam a reputação 
da Herbalife Nutrition. A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de exigir a remoção de tais imagens ou 
gravações. Os Membros devem respeitar todas as leis de privacidade, leis de propriedade intelectual e as 
normas das plataformas das redes sociais, condições e termos de utilização, diretrizes ou outros termos 
similares e as Normas da Herbalife Nutrition, aquando da utilização de imagens ou gravações de outros 
indivíduos em sites de redes sociais. 
 
 
7.5.6 Termos de Utilização 
Os Membros Herbalife Nutrition têm que cumprir os termos de utilização, termos e condições, termos de 
serviço, diretrizes de uso aceitável ou termos similares das plataformas de redes sociais usadas nos seus 
negócios Herbalife Nutrition. 
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7.5.7 Profissionalismo 
Os Membros Herbalife Nutrition não devem responder a quem colocar publicações negativas acerca deles, 
de outros Membros ou da Herbalife Nutrition. As publicações negativas podem ser comunicadas por e-mail 

para: MPCportugal@herbalife.com.  

 
 
7.5.8 Não é permitida a Compra de Seguidores e Gostos nas Redes Sociais 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem comprar Seguidores e Gostos37, ou usar quaisquer outras práticas 
falsas ou enganadoras para aumentar a aparente popularidade das suas contas ou páginas de redes sociais. 
 
 
7.5.9 Não é Permitida a Segmentação de Seguidores em Plataformas de Redes Sociais 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem abordar de forma sistemática os Seguidores de outra pessoa 
com o propósito de vender produtos Herbalife Nutrition ou obter Referências. Além disso, são proibidas 
aplicações ou software sistemáticos, automatizados e/ou mensagens manuais diretas para outros 
Membros com a intenção de vender produtos Herbalife Nutrition ou recrutar. 
 
 
7.5.10 Não é Permitido Software de Pesquisa de Dados e Recolha de Conteúdos de Websites 
Os Membros Herbalife Nutrition que utilizem redes sociais e outras plataformas digitais para desenvolver 
o seu negócio Herbalife Nutrition devem fazê-lo em conformidade com a Política de Privacidade e Termos 
e Condições dos Fornecedores de Serviços de Internet de cada Plataforma de Redes Sociais. As táticas 
de pesquisa de dados e recolha de conteúdos de websites (incluindo mas não limitado ao uso de “web 
spiders”, “crawlers” e “bots”) são consideradas enganadoras e são proibidas.  
 
 
7.5.11 Não são Permitidas Práticas de Comunicação Inadequadas 
Os Membros Herbalife Nutrition que utilizam as plataformas de redes sociais para desenvolver o seu 
negócio Herbalife Nutrition devem fazê-lo em conformidade com as normas e políticas de comunicação de 
cada Plataforma de Redes Sociais. As comunicações comerciais não solicitadas são geralmente proibidas. 
Os Membros devem certificar-se que têm permissão para contactar as pessoas e devem honrar quaisquer 
pedidos que possam receber para interromper o contacto. 
 
 
7.6 TELEMARKETING  
 

As leis restringem severamente as operações de telemarketing e são altamente complexas. Estas Normas 
são proporcionadas para comodidade dos Membros Herbalife Nutrition (mas não como aconselhamento 
legal). Os Membros são responsáveis pela compreensão e cumprimento de todas as leis aplicáveis ao 
telemarketing.  

 
Ao contratarem fornecedores, os Membros devem confirmar se os serviços do fornecedor estão em 
conformidade com toda a legislação aplicável. As ações ou omissões do fornecedor serão consideradas ações 
ou omissões do Membro. 
 
7.6.1 Definições  
 
Marcador Automático 
É o equipamento que tem a capacidade de marcar números de telefone automaticamente, incluindo qualquer 
equipamento informático que desempenhe a função de marcação, quer a máquina seja pré-programada ou 
não com uma lista de números ou marque os números de forma aleatória. 38 
 
Fax de Difusão ou Blast Fax 
É o envio de faxes a destinatários que não os solicitaram, incluindo equipamento capaz de enviar múltiplos 
faxes para múltiplos destinatários.  
 

 
37 Um Seguidor é uma pessoa que subscreve uma conta de rede social de modo a receber as suas atualizações. No Facebook, a pessoa 

que Gosta da página é a mesma que um Seguidor, Amigo ou Fã. Um Gosto é uma ação que pode ser realizada por um utilizador do 
Facebook, Twitter ou Instagram. Em vez de escrever um comentário ou partilhar uma publicação, um utilizador pode selecionar o botão 
“Gosto” como uma forma rápida de mostrar aprovação. 
 

38 Inclui equipamento informático, tal como: 

• Marcadores Preditivos – que realizam chamadas enquanto os operados de telemarketing estão a falar com outros clientes, 
prevendo o tempo médio que um consumidor demora a atender o telefone e quando o operador estará livre para fazer a próxima 
chamada. 

• Marcadores de Pré-Visualização – que apresentam um número no ecrã para ser marcado e, quando instruído pelo operador, 
marca automaticamente esse número.  

 

mailto:MPCportugal@herbalife.com
mailto:MPCportugal@herbalife.com
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Relação Comercial Estabelecida (RCE) 
É uma relação previamente existente entre um Membro Herbalife Nutrition e um assinante telefónico: 
 

• Com base na compra ou transação do assinante, dentro dos 18 meses que precedem imediatamente 
a data do telefonema, se a relação não tiver sido previamente terminada. 

 

• Com base na solicitação de informações pelo assinante acerca de produtos ou serviços, dentro dos 3 
meses que precedem imediatamente a data do telefonema, se a relação não tiver sido previamente 
terminada. 

 

(Se o assinante fizer um “Pedido de Exclusão” ao Membro, tal pedido termina a RCE, mesmo que o assinante 
continue a ter uma relação comercial com o Membro Herbalife Nutrition).  
 
Consentimento Expresso Prévio 
É um acordo escrito ou e-mail entre o Membro Herbalife Nutrition e o consumidor, em que o consumidor afirma 
claramente que concorda em ser contactado pelo Membro sobre os produtos ou oportunidade de negócio 
Herbalife Nutrition, e especifica o número de telefone ou fax através dos quais esse contacto pode ser feito. 
 
Telemarketing 
É o ato de vender, solicitar, comercializar, promover ou fornecer informações sobre um produto ou serviço, 
utilizando um telefone, telemóvel, mensagem de texto, fax, marcador automático, mensagens pré-gravadas 
ou de voz artificial, ou dispositivos semelhantes.  
 
 
7.6.2 Requisitos de Telemarketing  
Os Membros Herbalife Nutrition são responsáveis pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos 
aplicáveis que regem o telemarketing, incluindo quaisquer regras governamentais sobre Listas de Não-
Telefonar ou listas já existentes. Esta exigência aplica-se a chamadas ao vivo feitas a partir de telefones 
normais, bem como a quaisquer outras formas de telemarketing.   
 
Os Membros não podem contactar, nem por telefone nem por fax, qualquer pessoa ou entidade cujo número 
se encontre em qualquer lista “Não-Telefonar” patrocinada pelo governo. Os Membros podem APENAS 
contactar, por telefone ou fax, a pessoa ou entidade que tenha dado o seu Consentimento Expresso Prévio 
para ser contactada, e tal Consentimento Expresso Prévio não tenha sido posteriormente retirado, que tenha 
uma relação comercial estabelecida com o Membro, ou que tenha uma relação pessoal com o Membro. 
 
Os Membros envolvidos no telemarketing têm que: 
 

• comprar e analisar a “Lista Robinson” na posse da “Associação Portuguesa de Marketing Direto” e a sua 
equivalente em qualquer país onde desenvolvam o negócio; 
 

• aceder aos registos, no mínimo a cada 3 meses, e retirar os números incluídos recentemente na sua lista 
de chamadas que possam constar da “Lista Robinson”; 

 

• criar a sua própria conta no Registo de Não-Telefonar. (Será pedido aos Membros informação sobre a sua 
identificação e devem usar o seu nome pessoal ou comercial como identificação do Vendedor39); 

 

• pagar quaisquer taxas associadas para aceder à base de dados de Não-Telefonar;  
• manter as suas próprias listas “Não-Telefonar” que registe os números de qualquer pessoa ou entidade 

que peça para não ser contactada; 
 

• manter uma política escrita que reja os requisitos de Não-Telefonar ou outros requisitos de telemarketing; 
• dar formação relativamente a estas Normas a todas as pessoas envolvidas em solicitação por telefone em 

nome do Membro; 
 

• os Membros não podem utilizar qualquer número de telefone fornecido por terceiros para usar em 
telemarketing, se esse número de telefone constar em qualquer lista de Não-Telefonar (“Lista Robinson”) 
mantida pela “Associação Portuguesa de Marketing Direto” ou em qualquer lista governamental de Não-
Telefonar, ou se esse número de telefone aparecer na própria lista de Não-Telefonar do Membro. 

 
Podem aplicar-se outros requisitos, ou requisitos adicionais, conforme o Membro esteja a telefonar para 
dentro ou para fora do país. É da responsabilidade do Membro determinar e cumprir os requisitos de quaisquer 
leis e regulamentos relevantes relativamente a listas de Não-Telefonar.  
 
 
7.6.3 Marcadores Automáticos 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem usar Marcadores Automáticos associados ao negócio, aos 
produtos ou à oportunidade de negócio Herbalife Nutrition.  
 

 
39 Os Membros não podem identificar a Herbalife Nutrition como “Vendedor” ou “Cliente”. 
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7.6.4 Mensagens Pré-gravadas ou de Voz Artificial 
Os Membros Herbalife Nutrition não podem utilizar mensagens de voz pré-gravadas ou de voz artificial em 
relação ao negócio Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.5 Faxes Não Solicitados  

• Os Membros não podem usar um Fax de Difusão, Blast Fax ou serviços semelhantes para enviar 
mensagens por fax. 

• Os Membros só podem enviar faxes aos indivíduos com uma RCE, que tenham dado previamente a 
sua permissão expressa para receber mensagens por fax do Membro e tal Consentimento Expresso 
Prévio não tenha sido posteriormente retirado. 

• Ao enviar faxes a indivíduos com uma RCE, o Membro deve ter obtido o número de fax através de: 
o Comunicação voluntária do destinatário, ou 
o Um diretório, anúncio ou página de Internet onde o destinatário tenha concordado 

voluntariamente em disponibilizar o número de fax. 

• Todos os faxes devem incluir: 
o Um aviso claro e visível, na primeira página, que o destinatário pode solicitar ao remetente o 

não envio de futuros faxes (“pedido de Não-Enviar-Faxes”) e que o não cumprimento do 
pedido no espaço de 30 dias é ilegal.  

o Um número de telefone de residência e um número de fax (para o destinatário transmitir o 
pedido de Não-Enviar-Faxes).  

o Pelo menos um mecanismo gratuito que possa ser usado para transmitir o pedido de Não-
Enviar-Faxes ao Membro, como uma página de Internet, endereço de e-mail ou número de 
chamada grátis.  

• Os Membros devem aceitar e processar os pedidos de Não-Enviar-Faxes 24 horas por dia, sete dias 
por semana, e todos os pedidos devem ser totalmente honrados no espaço de 30 dias.  

• Todos os faxes devem incluir (no topo ou no final de cada página ou na primeira página do Fax):  
o Data e hora de envio do Fax;  
o Identidade do remetente (que deve ser o nome pessoal e, onde aplicável, o nome comercial 

do Membro); e  
o Número do fax e de telefone do Membro.  

 
 
7.6.6 Notificações das Autoridades 
Os Membros Herbalife Nutrition devem interromper de imediato a atividade de Telemarketing se receberem 
alguma notificação das autoridades relativamente às suas práticas de Telemarketing. Essas notificações 
devem ser prontamente comunicadas à Herbalife Nutrition. 
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Capítulo 8 Clubes de Nutrição 
 

Muitos Membros Herbalife Nutrition utilizam os Clubes de Nutrição como um meio de desenvolverem o 
negócio com sucesso. Os Clubes de Nutrição têm como propósito dar a conhecer e vender os produtos da 
Herbalife Nutrition, a clientes novos ou já existentes, bem como dar  uma oportunidade de oferecer atividades. 
Esta secção tem o intuito de fornecer uma breve explicação sobre o modo de funcionamento dos Clubes de 
Nutrição e não pretende substituir a formação intensiva facultada aos Membros, como parte do programa dos 
Clubes de Nutrição.  

 
Um Clube de Nutrição ("Clube") proporciona um ambiente informal para: 

• Apresentar a Herbalife Nutrition a potenciais futuros Membros; 
• Partilhar receitas e formas de uso dos produtos Herbalife Nutrition; 
• Estabelecer metas para alcançar um estilo de vida saudável; 
• Participar em atividades saudáveis; 
• Fazer amigos com os mesmos objetivos de estilo de vida; 
• Socializar; 
• Falar sobre boa nutrição; 
• Aprender a importância da prática regular de exercício físico; e 
• Elaborar planos estratégicos para alcançar um estilo de vida saudável. 

 
O funcionamento de um Clube tem que cumprir estas Normas. A Herbalife Nutrition tem o único e absoluto 
critério para determinar se um Clube está a funcionar em conformidade com estas Normas. 
 
8.1 REGRAS GERAIS 
 
8.1.1 Avaliações  
Os Membros devem colaborar com a Herbalife Nutrition, quando esta realiza avaliações periódicas aos Clubes 
de Nutrição.  
 
Os Membros aceitam que quando a Herbalife Nutrition efeua uma avaliação a um Clube de Nutrição pode 
contratar terceiros para a ajudarem nessa avaliação, como por exemplo, usando visitantes mistério. 
 
 
8.1.2 Formação 
Um operador de Clube deve receber formação de um Membro conhecedor, da sua linha ascendente, ou 
através de eventos de formação Herbalife Nutrition locais. A responsabilidade final pela formação de um 
operador do Clube pertence ao primeiro membro da Equipa TAB de linha ascendente. 
 
Os Membros podem oferecer formação opcional paga, desde que esse valor não seja superior aos custos 
que o Membro suportou para realizar a mesma.40 
 
 
8.1.3 Empregados 
Os Clubes podem apenas ser dirigidos por Membros Independentes Herbalife Nutrition. Os Membros 
Herbalife Nutrition não podem utilizar empregados para os auxiliar em qualquer atividade relacionada com os 
Clubes. 
 
 
8.1.4 Não existem Franchisings ou Agências de Relacionamentos 
Os Membros não podem dizer ou sugerir que um Clube é um franchising ou uma agência de relacionamentos 
e não podem receber quotas ou pagamentos de outro Membro, por ajuda ou aconselhamento relacionados 
com a abertura ou funcionamento de um Clube (excepto conforme o permitido na Norma 8.1.2 Formação). 
 
Os Clubes de Nutrição não são franchisings ou agências de relacionamentos e diferem dos mesmos de muitas 
formas, incluindo:  

• A Herbalife Nutrition não cobra aos Membros uma taxa para a abertura de um Clube ou taxas de 
franchising contínuas. 

• Os Membros não são obrigados a fazer quaisquer compras à Herbalife Nutrition. 
• Os Clubes não estão sujeitos às leis de franchising ou de agência que exigem, entre outras coisas, a 

apresentação de um documento de divulgação de franchising a potenciais compradores. 
 
 

 
40 Os Membros devem manter registos detalhados e documentação de apoio durante um período de dois (2) anos, discriminando as 

suas despesas e os valores cobrados. A Herbalife Nutrition pode solicitar cópias para verificar o cumprimento da Norma 3.3.1 Venda 
de Ferramentas de Negócio Sem Fins Lucrativos e da Norma 5.1.1 Liderança & Formação da Organização, que proíbem os Membros 
de lucrarem com Ferramentas de Negócio, formações ou reuniões. 
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8.1.5 Atividades de Negócio Independentes 
Os Membros são empresários por conta própria e os seus Clubes são independentes da Herbalife Nutrition. 
A Herbalife Nutrition não apoia, aprova, autoriza, garante ou assume qualquer obrigação, responsabilidade 
ou compromisso relativamente a um Clube. 
 
 
8.1.6 Operador Principal do Clube 
Deverá ser designado um Membro como operador principal do Clube e este deve aceitar a responsabilidade 
total pelo mesmo e supervisionar todas as suas atividades.41  
 
Se vários Membros partilham um espaço comum para o funcionamento dos seus Clubes de Nutrição, o 
operador principal do Clube deve nomear outro Membro como responsável durante as suas ausências. 
 
 
8.1.7 Política de Boa Vizinhança 
Os operadores de Clubes devem procurar ser bons vizinhos e atenciosos (especialmente quando o Clube 
não é em sua casa). Para o efeito, devem limitar o número de participantes e tomar quaisquer outras medidas 
necessárias a assegurar que as reuniões dos Clubes não causam barulho excessivo, congestionamento de 
tráfego, ou outras formas de perturbação do público. 
 
 
8.1.8 Conformidade com a Lei 
Tal como noutras actividades empresariais, os Membros têm de cumprir todas as leis e regulamentos 
aplicáveis às atividades do seu Clube, incluindo mas não se limitando às licenças comerciais, autorizações 
alimentares, normas de incêndio e segurança, proteção do consumidor, lei da privacidade e proteção de 
dados e obrigações fiscais42. Ao lidarem com organismos governamentais, os atuais e futuros operadores do 
Clube devem colaborar e apresentar as suas futuras ou atuais atividades de forma precisa. 
 
 
8.1.9 Não Existem Territórios Atribuídos ou Exclusivos 
Não há territórios atribuídos ou territórios exclusivos para os Clubes: estes podem ser abertos e funcionar 
onde quer que tal seja legalmente permitido. 
 
 
8.1.10 Múltiplos Clubes 
Um Membro não pode  Clubes de Nutrição em mais de dois locais ou celebrar mais de dois contratos de 
arrendamento com o objetivo de desenvolver Clubes, salvo a exceção abaixo.43 
 
Um Membro pode celebrar mais de dois contratos de arrendamento com o objetivo de desenvolver Clubes de 
Nutrição, ao absoluto critério da Herbalife Nutrition, e se houver provas suficientes do seguinte: 
 

• O Clube de Nutrição não é um franchising (ver Norma 8.1.4). 

• O Clube não será vendido com fins lucrativos (ver Norma 8.2.13). 

• O aluguer ou renda cobrados a outros Membros pela utilização das instalações do Clube não excede 
as despesas diretamente relacionadas com a utilização das mesmas pelos outros Membros (ver 
Norma 8.1.11).  

• O proprietário ou operador do Clube não atribuirá Volume aos Membros com o objetivo de facilitar 
qualificações ou de se envolver em qualquer outra atividade que infrinja a Norma da Manipulação do 
Plano de Vendas e Marketing (ver Norma 3.1.10). 

 
 
8.1.11 Partilha de Instalações do Clube  
Um operador de Clube de Nutrição que cobre a outros Membros pela utilização das instalações do seu Clube 
não pode pedir, a título de aluguer ou renda, um valor superior aos custos diretamente relacionados com a 
utilização das instalações por parte dos outros Membros. O operador do Clube não pode lucrar com a 
cobrança a outros Membros pela utilização das instalações do Clube. Todos os Membros que subarrendam 
o espaço do Clube devem preencher os requisitos de registo estabelecidos na Norma 8.4.1. 
 
 

 
41 A Informação do Operador do Clube de Nutrição afixada, deve sempre indicar o nome e os contactos do Membro responsável. Em 

caso de ausência, o Membro responsável deve designar outro Membro (que tenha sido formado pessoalmente por si) para supervisionar 
todas as atividades do Clube. Quando isto ocorrer, o nome e os contactos na informação afixada devem ser atualizados em conformidade. 
 

42 IMPORTANTE: Os Membros devem consultar os seus consultores jurídicos e fiscais pessoais sobre estas questões antes de abrirem 

um Clube de Nutrição. 
 

43 Esta Norma aplica-se a qualquer Membro que opere individualmente, através de uma entidade, ou por quaisquer outros meios. 
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8.1.12 Informação Necessária para Afixação 
Cada operador de Clube tem que afixar a "Informação do Operador do Clube de Nutrição" e o "Aviso sobre 
Higiene e Práticas Sanitárias" num local de destaque no Clube.  
 
Os Avisos devem medir no mínimo 21 x 29,7 centímetros (A4) e ter um tamanho de letra não inferior a 17 
pontos.44 
 
 
8.1.13 Boa Higiene 
Servir produtos Herbalife Nutrition aos clientes do Clube de Nutrição requer que o operador do Clube tenha 
sempre uma boa higiene e mantenha o Clube limpo e higiénico. São obrigatórias as seguintes práticas de 
higiene, no entanto, a Herbalife Nutrition não pode garantir que estas práticas garantam a conformidade com 
as leis locais. Os operadores do Clube são responsáveis por compreender e cumprir todas as leis de 
segurança alimentar aplicáveis: 
 
Aquisição, Manuseamento e Preparação de Alimentos 

• Adquira sempre a fruta, legumes e outros ingredientes, que não sejam produtos Herbalife Nutrition, a 
fornecedores bem conceituados, que mantenham elevados padrões de limpeza e segurança 
alimentar. 

• Inspecione os ingredientes relativamente à sua frescura e qualidade, no momento da entrega e, 
novamente, antes de os utilizar. 

• Utilize água de boa qualidade (ou água previamente fervida) nas bebidas servidas no Clube. 
• Todo o equipamento de cozinha deve ser cuidadosamente limpo e higienizado, antes e depois de 

cada utilização, incluindo liquidificadoras e tábuas de corte. 
• Limpe as unidades de refrigeração pelo menos uma vez por semana. 
• Use copos descartáveis para servir as bebidas. 

 
Produtos Perecíveis e Não Perecíveis 

• Utilize sempre os produtos mais antigos primeiro. Não utilize produtos que já tenham passado a sua 
data de validade. 

• Lave as frutas e os legumes antes de os utilizar. 
• Armazene os produtos perecíveis de uma forma que os proteja de danos, deterioração ou 

contaminação. 
• Armazene sempre os seus produtos Herbalife Nutrition e os ingredientes não perecíveis num local 

fresco, limpo e bem arejado. 
 
Higiene Pessoal 

• Lave frequentemente as suas mãos e antebraços com sabão e água quente e, sempre: 
- Depois de utilizar a casa de banho. 
- Antes e depois de manusear quaisquer alimentos. 
- Depois de espirrar, tossir ou assoar o nariz. 
- Depois de fumar, comer, beber ou sair das instalações do Clube. 
- Depois de tocar no cabelo ou em qualquer outra parte do corpo. 
- Depois de tocar noutra pessoa. 
- Depois de mexer em equipamentos ou utensílios de cozinha usados ou sujos. 

• Mantenha sempre a sua roupa e cabelo limpos e bem cuidados. 
• Saia imediatamente das instalações do Clube se se sentir doente, mesmo que isso signifique que o 

Clube tenha de fechar. Sempre que possível, deve nomear um Membro, que tenha sido devidamente 
formado sobre Clubes de Nutrição, para supervisionar as atividades do Clube na sua ausência. 

 
Instalações do Clube 

• Limpe de imediato qualquer derramamento e avise os convidados para evitarem as áreas afetadas 
até que a limpeza esteja terminada. 

• Mantenha vários recetáculos com tampa para o lixo, com sacos de boa qualidade, espalhados pelas 
instalações do Clube; despeje-os com frequência. 

 
 
  

 
44 Existem cópias destes Avisos, disponíveis para reprodução, em www.myherbalife.com/pt-PT. 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
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8.2 FUNCIONAMENTO DO CLUBE 
 
8.2.1 Quotas 
O operador do Clube pode cobrar quotas do Clube de Nutrição no valor que o operador determine. São 
permitidas quotas diferenciadas para privilégios adicionais.45 
 
O operador do Clube é responsável pela compreensão e cumprimento dos requisitos legais e fiscais. 
 
 
8.2.2 A Frequência do Clube Não é Obrigatória 
A participação no Clube é uma decisão pessoal do Participante ou convidado (quer seja ou não Membro 
Herbalife Nutrition). Os operadores dos Clubes nunca devem afirmar ou sugerir que existe a obrigação de 
participar. 
 
 
8.2.3 Atividades e Serviços do Clube 
Os Clubes de Nutrição devem oferecer aos seus Participantes: 
 

• Oportunidades regulares para socializar. 
• Sessões educacionais e de orientação frequentes (em grupo ou individuais) sobre nutrição e controlo 

de peso. 
 
 
8.2.4 Incentivos à Recomendação de Participantes 
Os operadores dos Clubes podem oferecer prémios moderados, como por exemplo produtos gratuitos, pela 
recomendação de novos Participantes, não podendo, no entanto, efetuar pagamentos em dinheiro, ou 
equivalente, por tais referências. 
 
 
8.2.5 Apenas produtos Herbalife Nutrition Autorizados 
Apenas os produtos Herbalife Nutrition podem ser servidos, vendidos, promovidos ou de qualquer outra forma 
distribuídos nas instalações de um Clube.46 
 
 
8.2.6 Consumo e Ofertas de Produtos 
Os operadores de Clubes podem oferecer produtos, tais como batidos, chás e bebidas de Herbal Aloé e, 
podem oferecer quaisquer outros produtos Herbalife Nutrition desde que de acordo com as Normas.  
 
Todos os produtos Herbalife Nutrition devem ser preparados de acordo com as instruções impressas nos 
rótulos e os Membros não podem adicionar bebidas alcoólicas ou medicamentos a quaisquer produtos. Além 
disso, não podem ser servidos comprimidos avulsos em Clubes. 
 
Ao preparar batidos, chás e bebidas Herbal Aloé ou quaisquer outros produtos Herbalife Nutrition para 
consumo, os Membros devem:  

• informar o cliente se existem outros ingredientes adicionados aos batidos Herbalife Nutrition, bebidas 
e outros produtos que estejam a ser oferecidos; 

• informar os Participantes de quaisquer alergénios que possam estar presentes nos alimentos servidos 
ou nos produtos oferecidos no Clube; 

• disponibilizar embalagens/rótulos de produtos para verificação por parte dos Participantes; 
• sugerir ao cliente que procure aconselhamento médico se tiver dúvidas sobre o consumo dos 

produtos Herbalife Nutrition. 
 
A decisão sobre o consumo ou não dos produtos Herbalife Nutrition deve ser tomada exclusivamente pelo 
cliente.  
 
 
  

 
45 Se o operador do Clube estiver a efetuar uma venda passível de imposto, poderá ser-lhe exigido que receba e pague o respetivo 

imposto sobre as vendas. Os operadores do Clube devem apresentar cópias dos recibos das quotas do Clube de Nutrição e das compras 
de produtos pelos clientes do Clube. 
 

Consulte o seu consultor fiscal pessoal para questões relacionadas com a obrigação do seu Clube de Nutrição de apresentar declarações 
de impostos sobre vendas. 
 

46 Apenas os produtos Herbalife Nutrition autorizados para venda em Portugal podem ser servidos ou vendidos nos Clubes de Nutrição 

portugueses. No entanto, é permitido adicionar ingredientes aos batidos, tais como frutas, legumes e aromatizantes. 
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8.2.7 Produtos para Levar 
Reconhecendo que a interação social é uma parte valiosa da experiência do Clube, os produtos servidos 
destinam-se a ser consumidos no Clube. Contudo, os clientes podem levar até dois (2) consumos completos 
por visita, que incluem um batido, chá, aloé ou qualquer outro produto consumido no Clube de Nutrição. 
 
 
8.2.8 Venda de Produtos 
Os operadores do Clube podem manter em sua posse um stock suficiente de produtos Herbalife Nutrition 
para servir no Clube e para vender a retalho. 
 
Todos os produtos Herbalife Nutrition devem ser vendidos fechados e na sua embalagem Herbalife Nutrition 
original. 
 
Os operadores de Clubes não podem: 

• Vender produtos que não são embalados e rotulados para venda individual, como unidades 
individuais ou doses únicas, incluindo comprimidos avulsos, que não podem ser vendidos ou 
fornecidos como amostras. 

• Afixar preços de produtos, consumos ou ingredientes. 
• Utilizar técnicas de vendas agressivas. 
• Afirmar ou sugerir que é necessário comprar produtos para entrar, participar, tornar-se ou 

permanecer um Participante do Clube. 
 
 
8.2.9 Distribuição de Amostras 
Os produtos não podem ser oferecidos como amostras, a menos que sejam rotulados para distribuição em 
doses individuais. 
 
Os produtos embalados pela Herbalife Nutrition, mas não rotulados individualmente, só podem ser oferecidos 
como amostra aos participantes depois de estes receberem informação sobre o modo de utilização, factos 
nutricionais, ingredientes (destacando os alergénios) e qualquer outra informação incluída no rótulo do 
produto ou fornecida com o produto, tal como um folheto, brochura ou similar.  
 
 
8.2.10 Embalagem e Exposição de Produtos 
Os operadores dos Clubes podem expor os produtos Herbalife Nutrition, na sua embalagem original, literatura 
relacionada com os produtos e artigos promocionais, desde que os expositores não sejam visíveis do exterior 
do Clube. 
 
 
8.2.11 Eliminação Adequada das Embalagens dos Produtos 
Para proteção contra aqueles que possam procurar falsificar os produtos Herbalife Nutrition, é requerido aos 
operadores dos Clubes que danifiquem ou destruam os rótulos e as embalagens dos produtos, antes de 
deitarem fora as embalagens vazias. 
 
 
8.2.12 Proibida a Venda de Clubes 
 
Transferência do Arrendamento: Os operadores de Clubes não podem vender o seu Clube a outro Membro 
Herbalife Nutrition. Se um operador não desejar continuar a dirigir o seu Clube, é permitido transferir o 
arrendamento do Clube para outro Membro. Antes de outro Membro o poder arrendar, este tem de já ser 
Membro há pelo menos 90 dias e tem de ter terminado o Processo de Registo a decorrer nessa altura. O 
operador do Clube poderá então transferir o arrendamento para outro Membro, sem quaisquer encargos, com 
exceção da aceitação da obrigação do pagamento da renda ao senhorio.  
 
Venda de Objetos Usados no Clube: O operador do Clube pode vender os móveis, utensílios e 
equipamentos utilizados nas atividades do Clube ao Cessionário, se este desejar comprá-los. O preço de 
venda de benfeitorias, mobiliário, utensílios e equipamentos não pode exceder o seu custo depreciado. 
 
 
8.2.13 Clubes Satélite 
Os Operadores de Clubes podem preparar e servir produtos Herbalife Nutrition a clientes que tenham sido 
convidados pessoalmente para um local distinto do seu Clube de Nutrição, quer seja dentro de outro edifício 
ou no exterior ao ar livre ("Clubes Satélite"), desde que tenham a(s) licença(s) necessária(s)47, caso exista(m), 
autorizando a preparação e serviço de produtos alimentares nesses locais. 
 

 
47 Poderá ser necessária uma licença, dependendo da cidade/concelho. 
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Os produtos devem ser preparados como doses individuais, de acordo com as instruções no rótulo do produto. 
Quer preparem alimentos num evento para consumo imediato ou com antecedência, os Operadores de 
Clubes devem cumprir os regulamentos de segurança sanitária aplicáveis. É importante respeitar qualquer 
regulamentação aplicável para servir e armazenar alimentos preparados, bem como os termos de qualquer 
licença. 
 
Além disso, a utilização de carrinhas, quiosques, bancas e instalações semelhantes, não são apropriados 
como locais de Clubes Satélite e não são permitidos. 
 
 
8.3 MARKETING, PROMOÇÃO E PUBLICIDADE 
 
8.3.1 Alegações e Declarações 
Os Participantes dos Clubes podem partilhar as suas experiências. No entanto, todas as alegações, 
declarações, histórias pessoais e de produto, devem estar em conformidade com a lei e com as Normas. Os 
operadores de Clubes são responsáveis por todas as alegações e declarações feitas nos seus Clubes, 
independentemente de quem as faça. 
 
Os operadores de Clubes devem sempre utilizar os avisos exigidos e fazer esforços razoáveis para corrigir 
quaisquer declarações feitas nos seus Clubes que não estejam em conformidade com a lei ou com as 
Normas.48 
 
 
8.3.2 Dar Conselhos de Nutrição aos Participantes e Convidados   
Os operadores de Clubes podem dar as informações gerais sobre bem-estar e nutrição, consistentes com os 
rótulos e materiais promocionais. Isso inclui  uma orientação sobre os produtos, o seu modo de utilização e 
os seus principais benefícios. Os operadores também podem apresentar histórias adequadas de produto, 
pessoais e de controlo de peso, oralmente e por escrito (acompanhadas dos avisos legais exigidos pela 
Herbalife Nutrition). 
 
Os operadores de Clubes não podem afirmar ou sugerir que a utilização dos produtos irá diagnosticar, tratar, 
prevenir ou curar qualquer doença ou condição de saúde e toda a informação dada aos Participantes e 
convidados do Clube deve ser consistente com a informação fornecida nos rótulos e nos materiais 
promocionais dos produtos Herbalife Nutrition. 
 
 
8.3.3 Publicidade e Promoção dos Clubes 
Uma vez que a interação pessoal apoia a venda direta, os Clubes não se destinam a atrair transeuntes. Por 
esse motivo, a publicidade e a promoção ao público em geral limitam-se à: 
 

• Promoção dos serviços prestados no Clube, tais como Desafios de Perda de Peso, Avaliações de 
Bem-estar, ou apresentações de bem-estar;  

• A fornecer o nome do Clube49 e do operador do Clube; e  
• A fornecer o número de telefone do Clube e o endereço de e-mail do operador do Clube.  

 
O endereço e o horário de funcionamento de um Clube não podem ser incluídos no anúncio. Esta informação 
só pode ser comunicada a quem tenha tido contacto pessoal prévio com o operador do Clube.  
 
A fim de preservar o aspeto individualizado da venda directa e de proteger as relações estabelecidas com os 
clientes, o acima exposto aplica-se às comunicações online e offline.  
Se a funcionalidade permitir comunicações privadas, os Membros podem partilhar e incluir informação 
adicional (por exemplo, o endereço do Clube), caso contrário, o endereço do Clube não poderá ser divulgado 
ao público em geral. 
 
 
8.3.4 Convites Pessoais para o Clube 
Consistente com os princípios fundamentais da venda direta, os Membros podem fazer convites para o Clube 
durante uma conversa ou enviar convites escritos (incluindo por e-mail) após uma conversa. Os convites do 
Clube podem incluir:  
 

• O nome do Clube e do operador do Clube; 
• O número de telefone; 
• O endereço do Clube; 

 
48 Ver Norma 6.1 Alegações e Declarações. 
 

49 O nome do Clube não pode utilizar 'Clube de Nutrição' ou qualquer outra Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition. Ver Norma 

8.4.3 e Secção 6.2. 
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• O endereço de email do operador do Clube; 
• O horário do Clube; e 
• Qualquer outro conteúdo permitido ao abrigo das Normas. 

 
Os Membros não devem enviar convites escritos (incluindo por e-mail) sem o consentimento prévio do 
destinatário para receber comunicações de marketing. 
 
 
8.3.5 Divulgação nas Redes Sociais  
O endereço de um Clube de Nutrição pode ser divulgado nas redes sociais, como se segue: 
 

• Em publicações  
• Na página do Membro, ou na página do Clube de Nutrição no Facebook 
• Por cliente, no check-in, ao visitar uma página do Clube de Nutrição 
• Criando uma página "Lugares" ou listando no Facebook, Instagram e Google 

 
 
8.3.6 Proibidos Letreiros nos Clubes de Nutrição Residenciais  
Os Clubes a funcionarem em locais residenciais (locais de residência) não podem ter qualquer tipo de letreiro 
exterior. Para saber quais as Normas para os letreiros em Clubes não residenciais, consulte a Norma 8.4.3. 
 
 
8.4 CLUBES DE NUTRIÇÃO NÃO-RESIDENCIAIS   
 

As atividades realizadas em locais não residenciais podem incluir um Clube de Estilo de Vida 
Saudável, um Clube de Nutrição, um Centro de Bem-Estar, um Grupo de Estilo de Vida Ativo, ou um 
escritório utilizado como base para receber regularmente os clientes convidados, para consumo de 
produtos, e realizar atividades sociais ou comunitárias, para promover os produtos Herbalife Nutrition.  
 
A preparação para realizar qualquer das atividades acima referidas num local não residencial torna o 
local elegível para Registo obrigatório do local não residencial antes da abertura (Ver Norma 8.4.1). O 
Registo é necessário independentemente de o local não residencial se situar no rés-do-chão ou em 
pisos superiores de um edifício.  

 
Se um local não residencial for utilizado exclusivamente como escritório50 de um Membro, então não é 
necessário proceder ao registo do local junto da Herbalife Nutrition. 
 
8.4.1 Processo de Registo 
Antes de celebrar qualquer contrato de arrendamento, subarrendamento ou compra de um local físico para 
dirigir um Clube de Nutrição, um Membro terá de: 

• Ser Membro Independente Herbalife Nutrition há pelo menos 90 dias. 
• Ter completado o processo exigido pela Herbalife Nutrition na altura, relativo à localização do espaço, 

proposta de letreiro, coberturas, plano de negócios, formação51 e outros assuntos. 
• Registar o Clube online em www.myherbalife.com/pt-PT. 

 
Os Membros devem manter a conformidade com as normas, leis e regulamentos locais. 
 
 
8.4.2 Proibidos Estabelecimentos de Venda/Serviços 
 
Estabelecimentos de Venda: Os Clubes não podem funcionar nas instalações de estabelecimentos de 
venda. Os estabelecimentos de venda são definidos como locais fixos cuja atividade principal é a venda ou 
entrega de bens, no próprio local, a consumidores. 
 
Estabelecimentos de Serviços: Os Clubes não podem funcionar nas instalações de estabelecimentos de 
serviços, cujo objetivo principal seja fornecer alimentos preparados (tais como, mas não limitado a 
restaurantes, cafés, gelatarias, etc.). No entanto, é permitido dirigir um Clube de Nutrição dentro de 
estabelecimentos que oferecem outro tipo de serviços, tais como, salões de beleza, barbearias, ginásios e 
‘health clubs’, desde que os letreiros e as atividades do Clube de Nutrição sejam limitados a uma sala fechada 
e que não sejam visíveis pelos transeuntes ou pelo público que frequenta o estabelecimento de serviço, ou 
abertos para uma rua/avenida, galeria, centro comercial ou outras áreas de comércio.  

 
50 Um local de negócio num local não residencial, que sirva simplesmente como base de negócio, por exemplo, um local para fazer 

chamadas telefónicas e manter os registos comerciais, e que não seja tipicamente utilizado com o objectivo de receber clientes ou realizar 
atividades que promovam os produtos ou a oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition. 
 

51 Aceder à formação em www.myherbalife.com/pt-PT. 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
http://www.myherbalife.com/pt-PT
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8.4.3 Letreiro Exterior do Clube de Nutrição 

  

Os Clubes não são estabelecimentos comerciais, cafés, restaurantes ou estabelecimentos de ‘take-away’. 
Porque as interações pessoais são a base da venda direta, os participantes do Clube devem ser convidados 
pessoalmente a participar num Clube. A visibilidade limitada do exterior do Clube apoia os relacionamentos 
individuais que os Membros tentam, com muito esforço, estabelecer como parte dos seus negócios de venda 
direta. Essas limitações em relação ao exterior de um Clube ajudam a evitar atrair transeuntes. 

 
Um Clube de Nutrição não pode ter nenhum tipo de letreiro no exterior da sua localização, ou nas imediações 
das instalações, que identifique o Clube. No entanto, é permitida uma placa junto à porta do Clube, 
identificando apenas o Membro e/ou o nome do Clube, nas seguintes condições: 
 

• O design e o conteúdo da placa proposta não devem ser percecionados como uma loja, restaurante, 
franchising ou similar, ou qualquer outro estabelecimento comercial e não pode convidar os 
transeuntes a comprar produtos. 

 
• A placa pode ser do tamanho A4 a A1, mas não pode ser maior do que 594 x 841 mm (A1)52. 

 
• Como parte do processo de registo, os Membros têm de enviar detalhes sobre a placa proposta 

(conteúdo e dimensão) e exterior. 
 

• Dois Clubes que operem a partir de locais não residenciais não podem ter nomes ou placas idênticos 
ou substancialmente similares, dentro de um raio de 160 km.53 

 
• As placas não podem usar nomes repetitivos com números (por exemplo, Alegria e Bem-Estar #3, 

Alegria e Bem-Estar #4). 
 

• As placas não podem ser usadas como um identificador para um grupo específico (Localização 
Geográfica, Organização do Membro, Clubes de Nutrição, etc.) de forma a que possa ser interpretado 
como um franchising ou parte de uma cadeia de Clubes de Nutrição. Encontre a seguir exemplos de 
letreiros proibidos usados como identificadores para grupos específicos: 

o "Nutrição Feliz - Lisboa". 
o "Nutrição Feliz - Porto" 
o "Nutrição Feliz - Faro" 
o "Clube de Família da Ana" 
o "Clube de Família do João" 
o "Nutrição de Família da Maria" 

 
• As placas não podem identificar, implicar ou sinalizar que o ocupante é um Membro da Herbalife 

Nutrition (ou indicar, de alguma forma, que se trata de um negócio Herbalife Nutrition). 
 

• As placas não podem publicitar serviços oferecidos como parte de um Clube (por exemplo, "Desafio 
de Perda de Peso", etc.). 

 
• As placas não podem declarar ou sugerir que os produtos Herbalife Nutrition estão disponíveis para 

compra no local. 
 

• As placas não podem usar Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition, nomes dos produtos ou 
marcas, a palavra "batido" ou quaisquer outras palavras que impliquem ou sinalizem que os produtos 
da Herbalife Nutrition estão disponíveis nesse local, tais como: 

o Clube de Nutrição 
o Herbalife 
o Herbalife Nutrition 
o Mark Hughes 
o Liftoff®. 
o Fórmula 1 ou quaisquer outros. 

 
• Letreiros com a indicação "Aberto/Fechado" não podem ser visíveis do exterior. 

 
Encontre a seguir alguns exemplos de placas corretas e erradas: 
 

 
52 Em algumas circunstâncias, o formato/layout da placa pode ser alterado (por exemplo, oval ou circular), no entanto, o tamanho total 

da placa não pode ser maior do que 100x100 cm2. Por favor, consulte o www.myherbalife.com/pt-PT para ver mais exemplos.  
 

53 Isto incluiria qualquer coisa visível do exterior que pudesse sugerir que o local é um franchising. 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
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Corretas Erradas 

"Centro de Bem-Estar da Ângela" 
"Clube Estrela" 

"Espaço Sinta-se Bem" 

"Café de Batidos da Ângela" 
"Bar da Nutrição Saudável" 

"Loja de Perda de Peso da Herbalife Nutrition" 

 
Desde que o operador do Clube cumpra os pontos especificados acima, o uso dos seguintes termos e de 
quaisquer termos semelhantes são aceitáveis: "clube", "centro" ou "encontro"; os operadores de Clubes 
podem também usar o seu nome de negócio ou o nome da pessoa ou grupo. 
 
 
8.4.4 Exterior do Clube de Nutrição 
Os Clubes não são estabelecimentos comerciais, cafés, restaurantes ou estabelecimentos take-away. Para 
evitar que os transeuntes interpretem erradamente, os Clubes não podem ter mesas, cadeiras ou outros 
lugares sentados no exterior. 
 
As portas e janelas de Clubes não-residenciais devem estar cobertas. Como alternativa, as portas e janelas 
podem estar parcialmente cobertas, o que significa que a parte superior da janela/porta pode ser descoberta, 
desde que posicionada de maneira a que o interior do Clube e as atividades, não sejam visíveis para as 
pessoas do lado de fora do Clube. 
 
A cobertura deve ser fosca ou opaca e deve ser simples e sem marca ou, opcionalmente, a cobertura pode 
conter texto, gráficos, esquemas de cores ou figuras/imagens nas seguintes condições. 

As Coberturas de Portas e Janelas não podem: 

• Exibir qualquer marca da Herbalife Nutrition (nomes, logótipos, produtos, etc.) ou usar a 
Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition. 

• Apresentar fotografias “Antes e Depois” ou fotografias comparativas. 
• Exibir a palavra “batido”, imagens de batidos ou qualquer outro produto (mesmo que sem marca). 
• Declarar, implicar ou sugerir (mesmo sem palavras) que os produtos Herbalife Nutrition estão 

disponíveis para compra no interior ou que o ocupante tenha um negócio Herbalife Nutrition. 
• Indicar os serviços oferecidos pelo Clube (por exemplo, "Desafio de perda de peso"). 
• Dois clubes que operem em locais não-residenciais, da mesma organização, não podem ter 

coberturas idênticas ou substancialmente semelhantes. 
 

• O seguinte também não é permitido no exterior do Clube: 
- Autocolantes ou sinalética de comerciante que aceita cartão de crédito. 
- Imagens de batidos, liquidificadoras, alimentos ou produtos alimentares. 
- Números de telefone. 
- Referências a sites como ".com", "www", ".net". 
- Logótipos, frases promocionais ou slogans. (Uma frase promocional é um termo descritivo usado 
em conjunto com o nome de um Clube.) 

 
Os operadores de Clubes devem submeter à Herbalife Nutrition, para revisão, as propostas de coberturas de 
janelas e portas antes da data de abertura do Clube para evitar gastos prematuros que podem não estar em 
conformidade com as Normas de Conduta da Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.5 Caixas Registadoras 
Uma vez que os Clubes não são estabelecimentos de venda, as caixas registadoras, caixas de dinheiro e 
similares, não podem estar à vista dos Participantes do Clube. 
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Capítulo 9 Desafios Competitivos 
 

Os Desafios Competitivos (“Desafio”) são métodos de negócio opcionais que são utilizados, organizados e 
conduzidos pelos Membros Independentes Herbalife Nutrition (“Membros”). Os Desafios são uma excelente 
forma de os Membros atraírem novos clientes. Estes Desafios podem incluir Desafios Competitivos como os 
Desafios de Perda de Peso, Desafios de Transformação Corporal, Maratonas ou similares, que possam ajudar 
os clientes a atingir as metas que desejam para o seu corpo e, com frequência, não se baseiam apenas na 
mera perda de peso. Concentram-se também na transformação corporal, no autoaperfeiçoamento ou, 
simplesmente, em estar melhor do que no dia anterior.  

 
Embora estes Desafios sejam uma forma divertida de os Participantes aprenderem sobre os produtos 
Herbalife Nutrition e de atingirem os seus objetivos físicos, é imperativo que as Normas sejam 
seguidas. 
 
9.1 LOTARIAS (POR EX., RIFAS) 
 
 
9.1.1 Proibição de Lotarias 
As lotarias são estritamente proibidas. Um sorteio é uma lotaria se: 
 

a. as pessoas têm de pagar para participar no sorteio,  
b. no decurso do sorteio, são atribuídos um ou mais prémios a um ou mais membros do grupo, e  
c. os prémios são atribuídos por um processo que depende inteiramente do acaso. 

 
As Rifas são lotarias; por conseguinte, são proibidas.  
 
 
9.2 DESAFIOS COMPETITIVOS (DESAFIOS DE PERDA PESO OU DESAFIOS DE TRANSFORMAÇÃO 
CORPORAL) 
 
Os Desafios Competitivos, tais como Desafios de Perda de Peso, Desafios de Transformação Corporal, 
Maratonas ou similares, são competições premiadas ou concursos promocionais baseados 
exclusivamente na competência e no desempenho do Participante. 
 
A fim de proporcionar um nível mínimo de serviço ao cliente a todos os Participantes, um Membro que 
organize um Desafio é aconselhado a limitar o número de Participantes no seu Desafio a um nível que lhe 
permita desenvolver uma relação pessoal com cada Participante e empenhar-se na” Diferença pelo 
Distribuidor”. (Ver Norma 4.3.8 Serviço ao Cliente.) 
 
O vencedor nunca é determinado com base na sorte ou no acaso, mas sim por critérios objetivos de avaliação. 
Aplicam-se as seguintes normas aos Desafios Competitivos. 
 
 
9.2.1 Taxas Sem Fins Lucrativos  
Os Membros podem cobrar uma taxa de participação54 razoável para a inscrição no Desafio, desde que:  
 

• todas as quantias recebidas sejam destinadas aos prémios por participação no Desafio 

• as quantias recebidas (exceto vendas de produto) não tenham fins lucrativos55 

• as quantias recebidas não sejam utilizadas como incentivo ou recompensa para quaisquer 
Participantes se tornarem Membros. 

 
Para além disso, os Membros não podem reter prémios em vez de cobrar taxas.  
 
Nenhum outro pagamento ou compra será efetuado pelo Participante, a não ser que esse requisito esteja 
incluído nos Termos e Condições do Desafio e estes sejam colocados à disposição do Participante antes da 
sua participação no Desafio. 
 
 
  

 
54 A taxa de participação pode estar sujeita a IVA (quando aplicável). Os Membros devem aconselhar-se com os seus consultores legais 

e fiscais sobre estas questões antes da organização do Desafio. 
 

55 Os Membros devem manter registos detalhados e documentação comprovativa durante um período de dois (2) anos, discriminando 

os seus custos e taxas cobradas. A Herbalife Nutrition pode solicitar cópias para verificar o cumprimento da Norma 3.3.1 Venda de 
Ferramentas de Negócio Sem Fins Lucrativos, a qual proíbe os Membros de lucrarem com as Ferramentas de Negócio. 
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9.2.2 Limite do Prémio 
Não há limite para o número de Prémios56 que podem ser atribuídos. Os prémios podem ser: 
 

• monetários (por ex., dinheiro) 

• não monetários (por ex. vales, cartões de oferta, produtos, etc.), ou  

• reconhecimento. 
 
Embora não haja limite para a duração de um Desafio: 
 

• para Desafios com duração de 21 dias ou mais, o valor máximo do prémio por indivíduo não pode 
exceder 1.000 €  

 

• para Desafios com duração inferior a 21 dias, os vencedores só podem ser reconhecidos e premiados 
com produtos ou consumíveis Herbalife Nutrition.  

 
Além disso, a duração deve promover um ambiente seguro e saudável, que impeça os participantes de se 
envolverem em práticas pouco saudáveis e pouco seguras (Ver Norma 9.2.7 Proibição de Práticas Não 
Saudáveis (Responsabilidades dos Membros)) e deve permitir um tempo adequado para que os Participantes 
se envolvam no Desafio e atinjam o seu objetivo, respeitando ao mesmo tempo uma transformação corporal 
equilibrada.  
 
 
9.2.3 Reembolso  
Ao cobrar uma taxa de participação, os Membros devem reembolsar integralmente a mesma, se solicitado 
pelo Participante (por qualquer razão ou sem razão) dentro dos primeiros 14 dias após a inscrição e o 
pagamento do Desafio. Se os serviços já tiverem sido prestados durante o período de cancelamento, os 
Membros podem proceder a um reembolso parcial.  
 
Os Participantes podem terminar a sua participação no Desafio e solicitar um reembolso total em qualquer 
altura (ou seja, quer seja dentro dos primeiros 14 dias ou não), caso não se sintam bem ou apresentem 
problemas de saúde.  
 
Se por qualquer razão um Participante não estiver completamente satisfeito com qualquer produto Herbalife 
Nutrition adquirido no contexto de um Desafio, o Participante pode devolver o produto em questão e solicitar 
um reembolso total ou a troca do produto no prazo de 30 dias a partir da data em que o Participante o recebe 
(Ver Norma 4.1.4 Política de Reembolso a Cliente). 
 
 
9.2.4. Materiais Promocionais  
Quando criam materiais promocionais, os Membros devem certificar-se do seguinte:  
 

• Os Membros devem fornecer e disponibilizar todas as condições ou informações aplicáveis, relativas 
a entrar e participar no Desafio (Termos e Condições para o Desafio). Todos os termos e condições 
relevantes (ou seja, onde a omissão de tais termos e condições possa induzir em erro o Participante) 
devem ser indicados no material Publicitário inicial; em alternativa, quando o espaço é limitado, os 
Membros devem incluir o máximo de informação possível e devem dirigir de forma clara os 
Participantes para uma fonte alternativa facilmente acessível (por ex., através de um link), onde todas 
as condições aplicáveis são indicadas de forma bem visível e clara.  

 

• O Desafio não pode ser promovido como uma competição, através da qual os Participantes visem 
perder tanto peso quanto possível, uma vez que tal poderia ser interpretado como um incentivo aos 
Participantes a perderem mais peso do que é considerado saudável.  

 

• Os Membros não podem promover ou publicitar práticas pouco saudáveis ou resultados excessivos 
de transformação corporal.  

 

• Qualquer conteúdo contido nos materiais do Desafio ou qualquer recomendação aos Participantes 
durante o Desafio não pode constituir um conselho médico ou substituir o conselho ou tratamento 
médico. 

 

• Os materiais promocionais não podem induzir em erro e devem sempre cumprir as Normas de 
Conduta e todas as leis e regulamentos locais aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a (Ver 
Secções): 

 

 
56 O valor do prémio pode estar sujeito a IVA (quando aplicável). Os Membros devem aconselhar-se com os seus consultores legais e 

fiscais sobre estas questões antes da organização do Desafio. 
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o 6.3 Publicidade e Promoções,  
o 6.1 Alegações e Declarações, e  
o 7.5 Redes Sociais 

 

• Os Membros devem garantir que têm autorização para contactar as pessoas e respeitar quaisquer 
pedidos que possam receber para cessar o contacto. As comunicações comerciais não solicitadas 
são proibidas na generalidade. Isto aplica-se a todas as comunicações eletrónicas, incluindo, mas 
não se limitando às Redes Sociais, e-mails, chamadas, etc. (Ver Secções):  

 
o 7.4 E-mail 
o 7.5.11 Não são Permitidas Práticas de Comunicação Inadequadas  
o 7.6 Telemarketing  
o Capítulo 12 Privacidade e Proteção de Dados 

 

• A publicidade deve indicar que o Desafio está a ser oferecido pelo Membro e não pela companhia. 
(Ver Secção 6.2 Utilização da Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition.)  

 
Os Membros que promovem o Desafio são responsáveis por todos os aspetos e todas as fases das suas 
promoções e devem planear com antecedência para assegurar que existem recursos suficientes disponíveis 
para administrar e gerir o Desafio sem a ocorrência de quaisquer problemas evitáveis. 
 
 
9.2.5 Divulgação dos Prémios 
Embora não haja limite para o número de prémios que podem ser atribuídos, os anúncios que referem os 
valores dos prémios não podem promover o valor total de todos os prémios (fundo total dos prémios) a serem 
atribuídos acima de 5.000€. A divulgação também deve incluir uma declaração de isenção de 
responsabilidade clara e visível indicando o valor total do prémio que um indivíduo pode ganhar. (Ver Norma 
9.2.2 Limite do Prémio). 
 
 
9.2.6 Desafios Promocionais Realizados num Clube de Nutrição 
Ao promover Desafios a realizar num Clube de Nutrição, os Operadores do Clube só podem partilhar os 
seguintes dados do Clube: 
 

• o nome do Clube e do Operador do Clube 

• número de telefone  

• o endereço do Clube  

• o endereço de e-mail do Operador do Clube  

• o horário do Clube; e  

• qualquer outro elemento permitido ao abrigo das Normas. 
 
 
9.2.7 Não são Permitidas Práticas Pouco Saudáveis (Responsabilidades do Membro) 
A fim de promover um ambiente seguro e saudável, que evite que os Participantes se envolvam numa perda 
de peso pouco saudável e pouco segura, os Membros que gerem os Desafios devem:  
 

• Não estabelecer objetivos que possam prejudicar os Participantes (por ex., encorajar metas de perda 
de peso elevadas, a serem atingidas num curto espaço de tempo, ou outras transformações não 
saudáveis) e os Membros devem assegurar que os Participantes não participam nos Desafios de 
modo irresponsável, particularmente de uma forma que possa constituir uma ameaça para a sua 
saúde. É importante promover dietas equilibradas e uma perda de peso controlada, bem como 
encaminhar os Participantes para a obtenção de aconselhamento médico e dietético. 

 

• Contactar os Participantes regularmente para oferecer e prestar apoio, a fim de acompanhar o 
progresso e de compreender os objetivos pessoais do Participante.  

 

• Desqualificar qualquer pessoa envolvida em qualquer prática ou comportamento não saudável, isto 
inclui especificamente submeter-se (ou parecer ter-se submetido) a uma perda de 
peso/transformação corporal não saudável, e isto deve ser incluído nos Termos e Condições do 
Desafio e em todo os materiais promocionais. 

 
Proporcionar informação e aconselhamento:  
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• Os membros não podem prestar informações específicas sobre saúde, bem-estar e nutrição, 
a menos que sejam profissionais de saúde ou nutricionistas.57 

 

• Contudo, os Membros podem proporcionar informação geral sobre saúde, bem-estar e nutrição, 
consistente com os rótulos dos produtos, materiais da Herbalife Nutrition e a legislação local. Isto 
inclui orientação sobre os produtos, modo de utilização e principais benefícios.  

 

• Os Membros não podem declarar ou insinuar que a utilização dos produtos irá diagnosticar, tratar, 
prevenir, ou curar qualquer doença ou condição médica e, toda a informação prestada deve ser 
consistente com a informação fornecida nos rótulos dos produtos e materiais da Herbalife Nutrition. 

 
 
9.2.8 Requisitos de Compra 
Os Membros podem requerer que os Participantes comprem produtos a fim de participar num Desafio, desde 
que o façam em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.  
 
Quando for requerida a aquisição de produtos: 
 

• os Participantes devem ser informados antes de se inscreverem no Desafio (Ver Norma 9.2.11 
Termos e Condições do Desafio) 

• os Membros devem a respeitar a Norma de Reembolso ao Cliente (Ver Norma 4.1.4 Política de 
Reembolso a Cliente) 

• os Membros só podem vender uma quantidade razoável de produtos aos Participantes 

• o produto deve ser facultado ao mesmo custo habitualmente disponível fora do Desafio 

• a compra do produto não pode representar uma taxa de adesão para se tornar um Membro (Ver 
Norma 1.1.1 Restrições de Requisitos de Compras). 

 
 
9.2.9 Idade Mínima 
A idade mínima para participar num Desafio é de 18 anos.  
 
 
9.2.10 Cumprimento de todas as Leis, Normas e Regulamentos Aplicáveis 
Tal como em todos os métodos de operação, os Membros devem cumprir as Normas de Conduta da Herbalife 
Nutrition e todas as leis e regulamentos aplicáveis à organização e execução de um Desafio, incluindo, mas 
não limitado a licenças comerciais, proteção do consumidor, lei de privacidade & proteção de dados e 
obrigações fiscais e, os Membros devem sempre aconselhar-se com os seus próprios consultores jurídicos, 
fiscais ou empresariais, quando organizam Desafios. 
 
Os Membros também têm de cumprir quaisquer requisitos estabelecidos por plataformas de terceiros. 
 
 
9.2.11 Termos e Condições do Desafio 
Os Membros devem disponibilizar os Termos e Condições oficiais para o Desafio a todos os Participantes. 
Estes Termos e Condições devem ser claros, estar disponíveis antes ou no momento da inscrição e devem 
ser facilmente acessíveis durante todo o Desafio e incluir, mas não se limitando ao seguinte:  
 

• detalhes completos (incluindo informação de contacto) do organizador (Membro)  

• requisitos de elegibilidade 

• detalhes do desafio (por ex., data de início e fim, online ou offline, etc.) 

• instruções e requisitos de participação, incluindo quaisquer custos 

• quaisquer limitações ou restrições (por ex., idade) 

• informação sobre os prémios 

• critérios objetivos de avaliação (como é determinado o vencedor) 

• procedimento de reclamação 

• cancelamento e reembolso 

• aviso de privacidade  

• qualquer outra informação requerida por qualquer lei aplicável. 
 
 
9.2.12 Comunicações 
Um Participante deve dar o seu consentimento prévio por escrito para que um Membro possa partilhar os 
seus resultados, incluindo fotografias.  

 
57 Fornecer aconselhamento específico sobre saúde, bem-estar e nutrição requer qualificações profissionais próprias e uma licença. 

Aconselha-se veementemente o Membro a verificar as normas junto das autoridades locais competentes. 
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Além disso, os Membros devem certificar-se de que quando os Participantes partilham os resultados 
alcançados durante o Desafio, ou os Membros que partilhem os seus próprios resultados, estão em 
conformidade com a Secção 6.1 Alegações e Declarações, com a legislação local e devem ser utilizados os 
devidos avisos. 
 
 
9.2.13 Privacidade e Confidencialidade dos Dados 
Por favor, consulte o Capítulo 12 Privacidade e Proteção de Dados para mais informações sobre a obtenção 
e proteção das informações pessoais. 
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Capítulo 10 Cumprimento dos Procedimentos  
 

As Normas protegem a marca e a oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition. As infrações podem 
influenciar negativamente a opinião das autoridades reguladoras, dos órgãos de comunicação social e do 
público, acerca da Herbalife Nutrition, dos seus produtos e dos seus Membros. Embora muitas das infrações 
às Normas possam ser resolvidas educando os Membros sobre as Normas e práticas de negócio, há casos 
em que as infrações a estas Normas merecem penalizações mais severas. 

 
Os Membros Herbalife Nutrition são fortemente encorajados a notificar de imediato a Herbalife Nutrition sobre 
alegadas infrações das Normas, de forma a proteger a boa-fé e reputação da Herbalife Nutrition bem como a 
dos seus Membros. A Herbalife Nutrition, de uma forma geral, atua apenas no caso de reclamações 
apresentadas no espaço de um ano, após o Membro ter tido conhecimento, ou que deveria ter sabido da 
infração, mas reserva-se o direito de proceder a um inquérito em qualquer altura.58 
 
10.1 PROCEDIMENTO DE RECLAMAÇÃO  
Os Membros Herbalife Nutrition devem reportar de imediato qualquer suspeita de infração através de um 
Formulário de Reclamação Oficial.59  A informação necessária inclui a natureza da queixa e a descrição dos 
factos que apoiam as alegações.60 O Formulário de Reclamação oficial deve ser assinado e incluir o número 
de identificação do Membro que apresenta a queixa. 
 
 
10.1.1 Inquérito 
Se a Herbalife Nutrition determinar, segundo o seu único e absoluto critério, que existe informação suficiente 
para fundamentar a queixa, um funcionário da Herbalife Nutrition irá entrar em contacto com o Membro, a 
quem foi imputada a queixa, para permitir que este possa responder. 
 
Em determinadas situações, poderá ser necessário determinar algum tipo de restrição ao Acordo de Membro 
Herbalife Nutrition enquanto a investigação decorre. Essas restrições podem incluir a proibição de participar 
nos eventos da Herbalife Nutrition e a suspensão ou a recusa de: 
 

• Privilégios de compra. 
• Pagamento de Royalties. 
• Pagamento de Bónus de Produção da Equipa TAB. 
• Prémios ou benefícios (i.e. férias, pins, etc.). 
• Funções de orador em Seminários de Formação Corporativos ou outras reuniões. 
• Qualificações que possam estar em curso. 
• O direito de se intitular Membro Herbalife Nutrition.  

 
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de divulgar o nome do Membro infrator, a infração cometida e 
respetiva penalização. 
 
 
10.1.2 Penalizações 
As infrações das Normas podem dar origem a problemas legais ou regulamentares para a Herbalife Nutrition 
e podem colocar em perigo o negócio de todos os Membros Herbalife Nutrition. Por este motivo, as 
penalizações podem ser significativas. A Herbalife Nutrition determinará, segundo o seu único e absoluto 
critério, a penalização a aplicar, com base na natureza da infração e das consequências que daí advêm ou 
poderão advir, incluindo: 
 

• Suspensão de todos os direitos e privilégios do Membro. 
• Penalizações monetárias. 
• Obrigatoriedade de reembolsar a Herbalife Nutrition das custas judiciais. 
• Proibição de participar ou falar em eventos patrocinados pela Herbalife Nutrition 
• Desqualificação para a participação no Bónus anual Mark Hughes. 
• Desqualificação para a participação no Bónus de Produção. 
• Perda permanente da linha descendente. 
• Ajustes de Volume e rendimentos;61 e/ou 

 
58 A aplicação das Normas não responsabiliza a Herbalife Nutrition pelo pagamento de indemnizações por perda de lucros, boa-fé ou 

quaisquer prejuízos daí decorrentes. 
 

59 O Formulário pode ser obtido através do Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition ou acedendo a 

www.myherbalife.com/pt-PT. 
 

60 Os detalhes concretos incluem nomes, moradas e números de telefone de todas as pessoas envolvidas, bem como, datas, horas, 

locais, etc.  
 

61 Os ajustes de volume e rendimentos resultantes das medidas corretivas para resolução de Acordos de Membro duplos, não incluirão 

atividades que ocorram mais de dois anos antes da data em que a queixa foi recebida pela Herbalife Nutrition. Os ajustes de volume e 

http://www.myherbalife.com/pt-PT
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• Término do Acordo de Membro Herbalife Nutrition (ver abaixo “Término ou Anulação do Acordo de 
Membro Herbalife Nutrition”). 

 
Se a Herbalife Nutrition concluir que outro Membro ajudou, motivou ou participou na infração, poderá também 
imputar responsabilidades a esse Membro. 
 
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de publicar o nome do Membro infrator, os factos e as circunstâncias 
da infração e a penalização. 
 
 
10.1.3 Pedidos de Reconsideração (não relacionados com Términos)Os Membros podem submeter um 
pedido de reconsideração de uma decisão tomada pela Herbalife Nutrition, dentro de 15 dias a partir da datada 
decisão. Ao solicitar a reconsideração, o Membro pode submeter informação adicional que acredite que deve 
ser considerada e terá também de explicar o motivo pelo qual não forneceu essa informação durante o 
processo de inquérito. Caso o pedido seja submetido após o prazo estipulado de 15 dias, este será negado, 
embora a Herbalife Nutrition se reserve o direito, segundo o seu único e absoluto critério, de considerar provas 
submetidas após esse período de tempo. 
 
 
10.1.4 Término de um Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
A Herbalife Nutrition pode, segundo o seu único e absoluto critério, terminar o Acordo de um Membro Herbalife 
Nutrition que tenha infringido as Normas.62 

 
O término é efetivo na data da notificação escrita da Herbalife Nutrition ao Membro. Em caso de término, o 
Membro não terá direito a qualquer reclamação contra a Herbalife Nutrition em resultado do término.  
 
O Membro terminado63 não poderá continuar a:  
 

• desenvolver o negócio como Membro; 

• representar-se como um Membro Independente Herbalife Nutrition; 

• usar o nome comercial, o logótipo, a marca registada e outra propriedade intelectual da Herbalife 
Nutrition; e 

• participar em formações, reuniões, eventos sociais ou promoções da Herbalife Nutrition, mesmo 
como cônjuge ou convidado de um Membro. 

 
 
10.1.5 Recorrer da Decisão de Término 
Um Membro Herbalife Nutrition poderá submeter um pedido à Herbalife Nutrition de reconsideração da 
decisão de término do Acordo, no espaço de 15 dias a partir da data da decisão. Ao solicitar reconsideração, 
o Membro poderá submeter informação adicional que acredite que deve ser considerada e terá também de 
explicar o motivo pelo qual não forneceu essa informação durante o período de inquérito.  
Caso o pedido seja submetido após o prazo estipulado de 15 dias, este será negado, embora a Herbalife 
Nutrition se reserve o direito, segundo o seu único e absoluto critério, de considerar provas submetidas após 
esse período de tempo. 
 
O pedido de recurso será analisado por um comité composto por um representante do Departamento de 
Vendas, do Departamento de Apoio aos Membros e do Departamento Jurídico (“Comité de Revisão”). Uma 
maioria dos representantes do Comité pode manter o término, reinstalar o Acordo ou recomendar uma 
penalização alternativa pelas alegadas infrações. Ao rever uma decisão de término o Comité de Revisão irá 
considerar se a infração foi fundamentada. 
 
Esta decisão não cria responsabilidade no pagamento de compensações por perdas de lucro ou indulgência. 
 
  

 
rendimentos também incluem medidas corretivas para resolução de infrações de Manipulação do Plano de Vendas e Marketing e 
Proibição de Vendas em Sites de Leilões e Mercados Online de Terceiros. 
 

62 Término significa o cancelamento total de um Acordo de Membro Herbalife Nutrition e revogação dos respetivos direitos de 

desenvolver o negócio Herbalife Nutrition. Isto inclui o cancelamento do direito a receber qualquer rendimento proveniente do Acordo, 
quer seja respeitante a períodos anteriores ou posteriores à data de cessação. 
 

63 Estas proibições aplicam-se também a Membros que rescindem ou que abandonam o negócio Herbalife Nutrition durante um inquérito 

por possível infração às Normas. 
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Capítulo 11 Disposições Legais Adicionais 
 
Todas as referências abaixo para "Acordo" significam a Requisição e toda a relação contratual entre 
o Membro Herbalife Nutrition e a Herbalife Nutrition. 
 
11.1 PREJUÍZOS 
Na medida máxima permitida pela lei aplicável, nem a Herbalife Nutrition nem o Membro Herbalife Nutrition 
são responsáveis um perante o outro, por quaisquer prejuízos indiretos imprevistos, consequentes, especiais, 
exemplares ou punitivos, incluindo, sem limitação a, qualquer perda de boa-fé, oportunidades de negócio, 
ofertas, lucros ou receitas sob qualquer forma legal ou equitativa, independentemente de a possibilidade de 
tais prejuízos ser conhecida por ambas as partes. 
 
 
11.1.1 Renúncia e Demora 
A Herbalife Nutrition tratará das infrações às Normas ou transgressões do Acordo segundo o seu único e 
absoluto critério. Em caso de incapacidade, recusa ou negligência por parte da Herbalife Nutrition em exercer 
qualquer direito, poder ou opção, no âmbito do Acordo, tal constituirá uma renúncia por parte da Herbalife 
Nutrition das cláusulas do mesmo ou renúncia dos seus direitos, em qualquer altura, ao abrigo do Acordo. 
 
 
11.1.2 Dissociabilidade 
Se alguma cláusula, existente no Acordo, for considerada inválida, ilegal ou inaplicável, essa cláusula será 
removida do Acordo sem que tenha qualquer efeito no texto remanescente do Acordo, o qual deverá 
permanecer válido e em vigor. Para além disso, será adicionada automaticamente, como parte do Acordo, 
uma cláusula o mais semelhante possível à que foi retirada, mas que seja legal, válida e aplicável. 
 
 
11.1.3 Leis Aplicáveis e Foro Competente 
Qualquer litígio decorrente da relação entre a Herbalife Nutrition e os seus Membros, será regido pela 
legislação portuguesa, sem conflito com os princípios legais na aplicação da mesma. 
 
Qualquer litígio será resolvido, exclusivamente através de processo judicial, no foro competente da Comarca 
de Lisboa, Portugal.  
 
 
11.1.4 Indemnização 
O Membro Herbalife Nutrition indemnizará, defenderá e isentará a Herbalife Nutrition de quaisquer 
responsabilidades em qualquer processo, ação, demanda, acusação ou reclamação, incluindo todos os 
custos ou responsabilidades e prejuízos, relacionados com, ou decorrentes da infração pelo Membro do 
Acordo com a Herbalife Nutrition ou da gestão do negócio Herbalife Nutrition por parte do Membro. A Herbalife 
Nutrition pode, entre outras coisas, reter quantias aos Membros para satisfazer quaisquer obrigações 
decorrentes desta indemnização. 
 
 
11.1.5 Reclamações entre Membros Herbalife Nutrition 
A Herbalife Nutrition não se responsabiliza por qualquer custo, perda, dano ou despesa sofridos, direta ou 
indiretamente, por um Membro Herbalife Nutrition, como resultado de qualquer ato, omissão, representação 
ou declaração de qualquer outro Membro. 
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Capítulo 12 Privacidade e Proteção de Dados 
 
Salvo indicação em contrário, a Herbalife Nutrition apenas recolhe, utiliza e partilha "Informação Pessoal" (por 
ex., o seu nome e apelido, endereço postal, cidade, concelho, código postal, número de telefone, endereço 
de e-mail, cartão de crédito e informação bancária) de acordo com a sua Política de Privacidade que pode 
consultar em https://www.herbalife.pt/footer-pages/politica-de-privacidade/. 
 
Devido à natureza única do marketing multinível, os Membros podem receber Informações Pessoais sobre 
outros, diretamente da Herbalife Nutrition, tais como informação relativa a outros Membros da linha 
descendente de um Membro, ou Clientes ou referências que expressem interesse em produtos ou serviços 
da Herbalife Nutrition, ou indivíduos que utilizem as nossas páginas online e aplicações para telemóveis 
("Sites"). (A organização de linha descendente consiste em todos os Membros que foram pessoalmente 
patrocinados por um determinado Membro e, por sua vez, todas as outras pessoas patrocinadas pelos 
Membros subsequentes). Sempre que a Herbalife Nutrition forneça informações pessoais a um Membro, este 
é responsável pelas mesmas e deve mantê-las estritamente confidenciais.  
 
Os Membros só podem utilizar estas Informações Pessoais como controladores de dados, para desenvolver 
a sua relação de negócio Herbalife Nutrition com a sua linha descendente, Clientes ou referências. 
Os Membros só podem utilizar estas Informações Pessoais para outros fins se tiverem informado o indivíduo 
e tiverem assegurado uma base legal adequada para essa utilização adicional. Exemplos de uma base legal 
adequada para a sua utilização são: 
 

- o consentimento da pessoa, 
- o cumprimento de uma obrigação legal,  
- a execução de um contrato com a pessoa (tal como um acordo de venda de produtos), ou 
- o legítimo interesse comercial, desde que esse interesse não se sobreponha ao interesse da pessoa 

em matéria de privacidade. 
 
A utilização de dados para fins de marketing requer o consentimento expresso do indivíduo. 
 
Uma forma de a Herbalife Nutrition partilhar informação com os Membros é através de Relatórios de Linha. 
Estes relatórios contêm informações sobre outros Membros da linha descendente de um Membro, tais como 
o seu nome e informações de contacto, o seu Número de Identificação da Herbalife Nutrition e métricas do 
negócio, tais como o seu nível ou estatuto, volume e estatísticas de vendas. Os Relatórios de Linha são 
fornecidos aos Membros na mais estrita confidencialidade e com o único propósito de apoiar os Membros no 
desenvolvimento dos seus negócios Herbalife Nutrition. Os Relatórios de Linha, incluindo todas as 
Informações Pessoais e outros dados neles contidos, constituem segredos comerciais confidenciais, 
propriedade da Herbalife Nutrition. 
 
Os Membros não podem recolher, distribuir ou reunir informações confidenciais, informações pessoais ou 
agregadas sobre outros Membros da Herbalife Nutrition, dos seus Clientes, exceto em relação com as suas 
linhas descendentes e unicamente com o fim de promover os seus negócios Herbalife Nutrition e para gerir, 
motivar e dar formação às suas linhas descendentes. 
 
Os Membros podem também recolher Informações Pessoais de indivíduos, diretamente ou por outros meios, 
como por exemplo quando recolhem informações de contacto e pagamento dos Clientes para processar 
encomendas de produtos. Os Membros devem cumprir as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis, 
incluindo as restrições internacionais de transferência de dados, no que diz respeito a todas as Informações 
Pessoais obtidas pelo Membro (da Herbalife Nutrition ou outro) relacionadas com o negócio Herbalife Nutrition 
do Membro. No caso de um Membro recolher Informações Pessoais e/ou partilhar Informações Pessoais que 
receba da Herbalife Nutrition, o Membro concorda em fornecer todos os avisos necessários e obter todos os 
consentimentos indispensáveis ao abrigo da legislação aplicável. Os Membros não podem utilizar as 
Informações Pessoais para outros fins que não aqueles para os quais foram recolhidas, a menos que o 
indivíduo os tenha autorizado explicitamente a fazê-lo ou que tenham outra base legal adequada para esta 
utilização adicional, tal como acima indicado. 
 
Além disso, é responsabilidade do Membro manter a segurança de todas as Informações Pessoais que recebe 
e reter tais informações apenas durante o tempo estritamente necessário para os fins para os quais foram 
recolhidas ou conforme exigido por lei, o que tiver maior duração. 
 
Ainda, dependendo da legislação aplicável, os indivíduos podem ter vários direitos em relação às suas 
Informações Pessoais, tais como o direito de acesso, retificação, restrição ou objeção ao processamento, 
portabilidade para outro controlador e eliminação. Estes direitos estão sujeitos a limitações previstas na lei.  
 
Por favor, tenha em consideração que as leis de privacidade e proteção de dados têm frequentemente 
requisitos mais rigorosos de consentimento, segurança e retenção para categorias especiais de Informação 
Pessoal, tais como dados de saúde e bem-estar, dados biométricos e dados relativos a crianças/menores. 

https://www.herbalife.pt/footer-pages/politica-de-privacidade/
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Por exemplo, os Membros podem recolher informações relacionadas com a saúde e bem-estar, tais como 
peso, medidas e estilo de vida (por ex., no âmbito de Avaliações de Bem-estar ou desafios, tais como Sorteios, 
Desafios de Perda de Peso e Desafios de Transformação Corporal) apenas se tiverem obtido consentimento 
expresso para o fazer e tal consentimento pode ser retirado pelo indivíduo em qualquer altura. 
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Capítulo 13 Definições 
 
Requerente: Um indivíduo que se candidata a Membro Independente Herbalife Nutrition. 
 
Requisição: Formulário de Requisição e Acordo de Membro Herbalife Nutrition. 
 
Associação: Num divórcio, ou dissolução de uma União de Facto, a combinação de volume entre o Acordo 
de Membro Herbalife Nutrition original e os Acordos separados do casal divorciado ou dos Companheiros em 
União de facto, para fins de cálculo de percentagem de rendimentos. 
 
Marcador Automático: Equipamento que tem a capacidade de marcar números de telefone 
automaticamente. O termo inclui qualquer equipamento que desempenha a função de marcação quer a 
máquina seja pré-programada ou não com uma lista de números ou marque os números de forma aleatória. 
 
Fax de Difusão ou Blast Fax: Enviar um fax para destinatários que não o tenham solicitado, incluindo 
equipamento que pode enviar múltiplos faxes para múltiplos destinatários. 
 
Método de Negócio: Um auxiliar de vendas que não tenha sido fornecido pela Herbalife Nutrition. 
 
Desafio: Desafio de Perda de Peso. 
 
Clube: Clube de Nutrição.  
 
Lista de Não-Enviar-E-mail (“lista NEE”): Uma lista elaborada e mantida por um Membro para monitorizar 
e honrar todos os pedidos de exclusão de receção de e-mails. 
 
Alegações de Rendimentos: Qualquer declaração referente aos rendimentos efetivos ou potenciais de um 
Membro. 
 
Relação Comercial Estabelecida (RCE): Uma relação previamente existente entre um Membro Herbalife 
Nutrition e um assinante residencial, (1) com base na compra ou transação do assinante dentro dos 18 meses 
que precedem imediatamente a data do telefonema, se a relação não tiver sido terminada previamente, ou 
(2) com base no pedido de informação do assinante relativo aos produtos ou serviços dentro dos três meses 
que precedem imediatamente a data do telefonema, se a relação não tiver sido terminada previamente. Se o 
assinante do telefone fizer um pedido específico para Não-Ser-Contactado esse pedido termina a RCE ainda 
que o assinante continue a realizar negócios com o Membro Herbalife Nutrition. 
 
Quota: Quota Anual de Membro Herbalife Nutrition. 
 
Ex-Participante: Um anterior Membro Herbalife Nutrition, cônjuge, companheiro em união de facto, ou 
qualquer outra pessoa que tenha feito parte de um Acordo de Membro Herbalife Nutrition 
 
Propriedade Intelectual da Herbalife Nutrition: Inclui materiais da Herbalife Nutrition protegidos por direitos 
de autor, marcas registadas, nomes comerciais, imagem de marca e segredos comerciais. 
 
HMP: Pacote de Membro Herbalife Nutrition. 
 
Contactos: Inclui prospetos de produtos ou da oportunidade de negócio Herbalife Nutrition, bem como os 
relacionados com publicidade, espaços publicitários ou pacotes de decisão. 
 
Companheiro em União de Facto: Uma pessoa designada por um Membro Herbalife Nutrition como seu 
companheiro em união de facto no “Formulário de Pedido de Inclusão de Companheiro em União de Facto” 
 
Alegações de Estilo de Vida: Uma forma de Alegações de Rendimentos.  
 
Relatórios de linhagem: Estes relatórios contêm informações sobre outros Membros da linha descendente 
de um Membro, como o nome e informações de contacto, Número de Identificação da Herbalife Nutrition e 
métricas de negócio tais como o nível, a classificação, o volume e estatísticas de vendas. 
 
Materiais: Literatura e auxiliares de vendas produzidos pela Herbalife Nutrition. 
 
Apoio aos Membros Herbalife Nutrition: Departamento de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition que pode 
ser contactado através do número 217 714 400.  
 
MLM: Marketing multinível. 
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Período de Inatividade: Período de espera em que o Ex-Participante não pode participar no negócio da 
Herbalife Nutrition de nenhuma forma antes da mudança de Patrocinador. 
 

Período de Espera: 

• Supervisores e abaixo - um ano 

• Equipa Mundial e acima - dois anos (a partir do momento do cancelamento – da rescisão ou expiração 
da    Quota Anual do Acordo de Membro) 

 

Ver Norma 2.1.9 Período de Inatividade para mais informação. 
 
Informações Pessoais: Informações sobre uma pessoa, como o nome e sobrenome, endereço postal, 
cidade, estado, código postal, número de telefone, endereço de e-mail, cartão de crédito e informações 
bancárias. 
 
Informação de Preços: Informação relacionada com preços, incluindo “ofertas especiais”, “% de desconto”, 
“portes gratuitos” e “descontos”. 
 
Autorização Expressa Prévia: Acordo escrito ou e-mail, entre um Membro Herbalife Nutrition e o 
consumidor, em que se declara claramente que o consumidor concorda em ser contactado pelo Membro, para 
receber informação relativa aos produtos Herbalife Nutrition ou oportunidade de negócio, incluindo o número 
de telefone ou de fax pelo qual esse contacto pode ser efetuado.  
 
Comité de Revisão: O comité que revê um pedido de recurso de uma decisão de término do Acordo de 
Membro Herbalife Nutrition. É composto por um representante do Departamento de Vendas, do Departamento 
de Apoio aos Membros Herbalife Nutrition e do Departamento Jurídico. 
 
Normas: As Normas de Conduta da Herbalife Nutrition e outros regulamentos, políticas e orientações que a 
Herbalife Nutrition emite ou que possa vir a emitir de tempos a tempos. 
 
Páginas de Internet de Terceiros: sites de leilões e mercados online de terceiros. 
 
Plano de Vendas & Marketing: O Plano de Vendas & Marketing da Herbalife Nutrition.  
 
Patrocinador: O Membro Herbalife Nutrition que traz outro indivíduo para a Herbalife Nutrition como Membro. 
 
Telemarketing: O ato de vender, angariar, comercializar, promover ou fornecer informação sobre um produto 
ou serviço, por meio de telefone, telemóvel, mensagem de texto, fax, marcação automática, gravação pré-
gravada ou de voz artificial ou dispositivos similares. 
 
Cessionário: O Membro Herbalife Nutrition para quem um Acordo é transferido. 
 
Cedente: O anterior Membro Herbalife Nutrition que transfere o seu Acordo para outra pessoa. 
 
Operador do Clube de Nutrição: também conhecido como "Operador" é um Membro Independente Herbalife 
Nutrition que dirige um Clube de Nutrição.  
 
Desafios: Desafios de Perda de Peso, Desafios de Transformação Corporal, Maratonas e similares. 
 
Desafios Competitivos: Funciona como um método de operação opcional disponível para todos os 
Membros. Os Desafios Competitivos podem incluir Concursos Baseados em Aptidões (por ex., Desafios de 
Perda de Peso, Desafios de Transformação Corporal, Maratonas e similares) onde a determinação do 
vencedor de um prémio é estabelecida por critérios de avaliação. 
 
Lotaria: As lotarias são estritamente proibidas. Uma lotaria é uma promoção em que é oferecido e atribuído 
um prémio a um vencedor determinado unicamente pelo acaso e é necessário dinheiro ou informação para 
participar. As rifas são lotarias; por conseguinte, são proibidas. 
 
Maratonas: As maratonas são uma ótima forma de fazer mudanças de estilo de vida saudáveis, pequenas, 
mas consistentes e constantes. Uma equipa da Maratona competirá com outras equipas para ver quem obtém 
os melhores resultados. Uma Maratona é composta por 9 pessoas incluindo um capitão e tem uma duração 
média de 10 dias. Os participantes podem então voltar a participar na Maratona até alcançarem o resultado 
nutricional desejado ou para o manterem. Geralmente, como as Maratonas são de curta duração, os prémios 
são normalmente de reconhecimento e não monetários. 
 
Participante: Pessoa que participa num Desafio. 
 
Prémio (Desafios Competitivos): É oferecido algo de valor a todos os participantes e atribuído ao(s) 
vencedor(es) do Desafio.  
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CÓDIGO DE CONDUTA FACE AOS CONSUMIDORES 
 

 
 
ADOTADO EM 1995, ALTERADO EM JUNHO DE 1999,  

NOVEMBRO DE 2000 E MAIO DE 2004 
 
 
PREFÁCIO 
As Associações de Empresas de Venda Direta podem utilizar e publicar o Código de Conduta face a 
Consumidores e o Código de Conduta face a Revendedores de Venda Direta, entre Revendedores e entre 
Companhias, separadamente e noutra forma diferente de distribuição, se necessário. As Associações podem 
também combinar os dois Códigos e utilizá-los e publicá-los como um só documento. 
 

1. GERAL 
 
1. 1 Introdução 
O Código Europeu de Conduta de Venda Direta face aos Consumidores (doravante referido como “Código”) 
é publicado pela Federação Europeia das Associações de Venda Direta (FEDSA) para os seus membros, as 
Associações de Venda Direta de cada país. O Código regulamenta as relações entre as Companhias de 
Venda Direta e os Revendedores por um lado e os Consumidores por outro lado. O Código tem por objetivo 
alcançar a satisfação e a proteção dos Consumidores, a promoção da leal competição no enquadramento da 
livre iniciativa, e a valorização da imagem pública da Venda Direta, que passa por vender produtos de 
qualidade em condições e prazos justos para os consumidores. 
 
1. 2. Glossário de Termos 
Para efeitos do Código: 
 
1. “Venda Direta” significa qualquer método de venda que seja baseado na explicação e demonstração de 

produtos ao consumidor por um vendedor, daqui em diante designado como “Revendedor”, fora da empresa, 

normalmente na residência do consumidor, ou de outro consumidor, ou no local de trabalho do mesmo. 

2. “Consumidor” significa qualquer pessoa singular que compre produtos para fins que sejam 
considerados fora da sua atividade, negócio ou profissão. 

3. “Associação de Venda Direta (AVD)” entende-se por qualquer associação nacional de companhias 
de Venda Direta, que representa a indústria de Venda Direta num país europeu e é membro da FEDSA. 

4. “Companhia de Venda Direta” ou “Companhia” é uma entidade comercial que comercializa produtos 
associados à sua marca registada ou simbolo identificativo através de um sistema de distribuição baseado na 
Venda Direta e que é membro duma Associação de Venda Direta. 

5 “Sistema de Distribuição” significa qualquer organização ou método designado para a 
comercialização de produtos. 

6. “Revendedor” significa qualquer pessoa singular ou coletiva que é membro de um sistema de 
distribuição de uma companhia de Venda Direta e que vende, disponibiliza ou presta assistência na venda de 
produtos dessa companhia, fora das instalações empresariais, normalmente na residência do consumidor, ou 
de outro consumidor, ou no local de trabalho do mesmo. 

7. “Produto” é qualquer bem, tanto tangível como intangível, ou serviço. 

8. “Venda em reuniões” (Party Selling) é a Venda Direta a um grupo de consumidores convidados por 
um anfitrião para esse objetivo. 

9. “Nota de Encomenda” consiste em qualquer documento utilizado para encomendar produtos. 

10. “Recrutamento” significa qualquer atividade conduzida com o objetivo de oferecer a uma pessoa a 
oportunidade de se tornar um Revendedor. 

11. “Administrador do Código” é a pessoa ou organização independente nomeada por uma Associação 

de Venda Direta para controlar a observância do Código pelas companhias‑membro e resolver as queixas 

segundo o mesmo. 
 
1. 3 Associações 
Cada AVD compromete-se a adoptar um código de conduta que incorpore o contéudo das determinações do 
Código, como condição de admissão e contínua associação à FEDSA. 
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1. 4 Companhias 
Cada Companhia membro da AVD compromete-se a atuar segundo o Código como condição de admissão e 
contínua associação à AVD. Cada companhia associada da AVD deverá promover publicamente a sua filiação 
na AVD e os códigos nacionais. 
 
1. 5 Revendedores 
Os Revendedores não estão diretamente abrangidos pelo Código, mas serão requisitados pelas suas 
Companhias a aderir ao mesmo ou a normas de conduta que vão ao seu encontro, como condição de fazerem 
parte dos sistemas de distribuição da Companhia. 
 
1. 6 Autorregulamentação 
O Código é a forma de autorregulamentar a indústria de Venda Direta. Não é uma lei e as obrigações nele 
contidas requerem um nível de comportamento ético que excedem os requisitos legais existentes. A não-
observância não cria qualquer responsabilidade civil legal. Com o término da sua associação à AVD, a 
Companhia deixa de estar sob a alçada do Código, cujas determinações se mantêm aplicáveis aos 
acontecimentos e transações ocorridas durante o tempo em que a Companhia foi membro da AVD. 
 
1. 7 Legislação 
É pressuposto que as Companhias e os Revendedores são obrigados a cumprir os requisitos da lei, pelo que 
o Código não reitera todas as obrigações legais. 
 
1. 8 Critérios 
O Código contém critérios de comportamento ético para as Companhias de Venda Direta e Revendedores. 
As AVDs podem variar esses critérios desde que o conteúdo do Código seja preservado e esteja de acordo 
com a legislação nacional. 
É recomendado que o Código seja utilizado como prova dos critérios da indústria. 
 
1. 9 Efeito extraterritorial 
Cada Associação compromete-se a exigir de cada membro, como condição de admissão à AVD, o 
cumprimento dos Códigos de Conduta de Venda Direta Mundiais da WFDSA no que se refere às atividades 
de Venda Direta fora do país de origem, exceto se essas atividades estiverem sob a jurisprudência dos 
Códigos de Conduta da AVD de outro país, à qual o associado também pertença. 
 

2. CONDUTA FACE A CONSUMIDORES 
 
2. 1 Práticas proibidas 
Os Revendedores não devem utilizar práticas de vendas que sejam ambíguas, enganosas ou injustas. 
 

2. 2 Identificação e Demonstração 
Os Revendedores, no início de qualquer contacto com um consumidor, devem identificar-se, assim como 
identificar a Companhia, e explicar o propósito da sua abordagem. No caso de venda em reunião, os 
Revendedores devem tornar claro o propósito da mesma, tanto à anfitriã como aos convidados. 
Antes da conclusão da venda, os Revendedores devem efetuar uma explicação e/ou uma demonstração do 
produto, bem como dar a seguinte informação: 
a) A identificação da companhia e respetivo endereço. 
b) As principais características dos produtos. 
c) O preço dos produtos incluíndo todas as taxas. 
d) O custo de entrega, sempre que exista. 
e) As condições de pagamento, condições de crédito, entrega ou cumprimento. 
f) A existência do direito de desistência ou cancelamento. 
g) As condições de garantia. 
h) As condições e limitações do serviço de assistência pós-venda. 
A informação dada ao consumidor deve ser clara e compreensível com respeito pelos princípios de boa fé 
nas transações comerciais e os princípios da proteção às pessoas consideradas não aptas, em consequência 
da legislação nacional, a assumirem responsabilidades, tais como os menores de idade. 
 

2. 3 Respostas a Perguntas 
Os Revendedores devem dar respostas precisas e compreensíveis a todas as perguntas do consumidor 
relativamente ao produto e à oferta. 
 
 
2. 4 Nota de Encomenda 
A Nota de Encomenda escrita deve ser entregue ao cliente no momento da venda, a qual deve identificar a 
Companhia e o Revendedor e conter toda a informação de contacto da companhia e, se for o caso, do 
Revendedor, e todas as condições da venda (correspondentes ao item 2.2.). Todas as condições devem 
constar de forma claramente legível. 
2. 5 Promessas Verbais 
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Os Revendedores só poderão fazer promessas verbais relativamente ao produto, desde que autorizadas pela 
Companhia. 
 
2. 6 Período de Cancelamento e Devolução de Produtos 

As Companhias e os Revendedores devem assegurar‑se de que a Nota de Encomenda contém uma cláusula 

de cancelamento, seja esta um requisito legal ou não, permitindo ao consumidor cancelar a encomenda dentro 
de um período mínimo de sete dias de calendário e obter o reembolso de qualquer pagamento efetuado ou 
produtos comercializados. As Companhias e os Revendedores que ofereçam um direito incondicional de 
devolução, devem fazê-lo por escrito. 
 
2. 7 Garantia e Serviço Pós-Venda 
Os termos da garantia ou certificado, os detalhes e limitações do serviço pós-venda, o nome e a morada da 
entidade responsável pela garantia, a duração da garantia e a opção alternativa aberta ao comprador devem 
constar claramente na Nota de Encomenda, noutra literatura anexa ou fornecida com o produto. 
 
2. 8 Literatura 
A literatura promocional ou “mailings” não devem conter qualquer descrição do produto, afirmações ou 
ilustrações que sejam ambíguas ou enganosas, e devem conter o nome e o número de telefone da 
Companhia. 
 
2. 9 Testemunhos 
As Companhias e os Revendedores não devem referir nenhum testemunho ou aval que não seja autorizado 
e verdadeiro, que seja obsoleto ou então já não aplicável, não relacionado com a oferta ou utilizado de 
qualquer forma que conduza ao engano por parte do consumidor. 
 
2. 10 Comparação e Difamação 
As Companhias e os Revendedores devem evitar a utilização de comparações que possam ser enganosas 
ou que possam ser incompatíveis com os princípios da leal competição. Os pontos de comparação não devem 
ser selecionados de forma injusta e devem ser baseados em factos que possam ser substanciados. As 
Companhias e os Revendedores não devem denegrir qualquer empresa ou produto, diretamente ou por 
implicação. As Companhias e os Revendedores não devem injustamente tirar partido da reputação ligada ao 
nome comercial ou símbolo de outra empresa ou produto. 
 
2. 11 Respeito pela Privacidade 
Os contactos pessoais, telefónicos ou eletrónicos devem ser feitos de uma forma razoável e a horas 
convenientes de forma a não causar intrusão. Um Revendedor deve parar a demonstração ou a apresentação 
caso o consumidor o solicite. 
 
2. 12 Justiça 
Os Revendedores não devem abusar da confiança dos consumidores, devem respeitar a sua falta de 
experiência comercial e não devem aproveitar-se da idade, da doença, da falta de compreensão ou falta de 
conhecimentos linguísticos do consumidor. 
 
2. 13 Venda por Indicação 
As Companhias e os Revendedores não devem induzir um cliente a adquirir bens ou serviços com base no 
facto de poder reduzir ou recuperar o custo da compra se indicar potenciais clientes para compras similares, 
se tais reduções ou recuperações são contingência de um ato futuro incerto. 
 
2. 14 Cumprimento 
Qualquer encomenda deve ser executada o mais rapidamente possível e em todo o caso até 30 dias a partir 
do dia seguinte em que o consumidor assinou a encomenda, exceto se ambas as partes tiverem acordado de 
outro forma. 
 
Os consumidores devem ser informados no caso de as companhias ou os Revendedores não puderem 
cumprir a sua parte do contrato por motivo de indisponibilidade dos produtos encomendados. Nesse caso, os 
consumidores podem optar por: 
 
Obter o reembolso de quaisquer somas pagas logo que possível e, em qualquer caso, até 30 dias, ou Receber 
da companhia ou do Revendedor produtos de qualidade e valor equivalentes, desde que esta possibilidade 
tenha sido colocada antes da conclusão do contrato ou no próprio contrato. 
 
 

3. CUMPRIMENTO DO CÓDIGO 
 
3. 1 Responsabilidade das Companhias 
A responsabilidade primordial pela observância do Código cabe a cada Companhia. Em caso de qualquer 
violação do Código, as Companhias devem fazer todos os esforços razoáveis para satisfazer o queixoso. 
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3. 2 Responsabilidade das AVDs 
As AVDs devem nomear uma pessoa responsável pelo tratamento de reclamações. Devem ainda fazer todos 
os esforços razoáveis para assegurar que as mesmas são resolvidas. 
 
3. 3 Administrador do Código 
Cada AVD deve nomear uma pessoa ou organização independente como Administrador do Código. Este deve 
orientar as Companhias no que se refere à observância do Código através de ações apropriadas. O 
Administrador deve resolver quaisquer questões pendentes dos Consumidores originadas por violações do 
Código e deve fornecer um relatório anual sobre a administração do Código. 
 
3. 4 Ações 
As ações a serem determinadas pelas Companhias, DSAs e Administradores do Código podem incluir o 
cancelamento de encomendas, devolução de produtos adquiridos, reembolso do pagamento ou outras ações 
adequadas, incluindo avisos aos Revendedores, cancelamento ou término de contratos de Revendedores, ou 
outro tipo de relacionamento com a Companhia, avisos às Companhias, exclusão das companhias da 
associação à AVD, e a publicação de tais ações ou sanções. 
 
3. 5 Tratamento de Reclamações 
As Companhias, as AVDs e os Administradores do Código devem estabelecer os procedimentos para 
tratamento de reclamações e assegurar que o recebimento de qualquer reclamação é confirmado dentro de 
um curto prazo de tempo e que as decisões são tomadas dentro de um prazo razoável. O processo de 
tratamento das reclamações deve ser gratuito para o consumidor. 
 
3. 6 Publicação 
As AVDs devem publicar o Código e divulgá-lo o mais possível. Devem ser colocadas cópias gratuitas à 
disposição do público. 
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CÓDIGO EUROPEU DE CONDUTA DE VENDA DIRETA FACE A REVENDEDORES 
 

1. GERAL 
 
1. 1 Introdução 
O Código Europeu de Conduta de Venda Direta face a Revendedores, entre Revendedores e entre 
Companhias, daqui em diante designado como “Código” é publicado pela Federação Europeia de 
Associações de Venda Direta (FEDSA) para os membros das Associações de Empresas de Venda Direta de 
cada país. O Código regulamenta as relações entre as Companhias de Venda Direta e os Revendedores, 
entre os Revendedores, e entre as Companhias de Venda Direta. O Código tem por objetivo a proteção dos 
Revendedores, a promoção da leal competição no enquadramento da livre iniciativa, a representação ética 
da oportunidade de lucro da indústria de Venda Direta e a valorização da imagem pública da Venda Direta, 
que consiste na venda de produtos de qualidade, em condições e prazos justos aos consumidores. 
 
1. 2. Glossário de Termos 
Para efeitos do Código: 
 
1. “Venda Direta” significa qualquer método de venda que seja baseado na explicação e demonstração 
de produtos ao consumidor por um vendedor, daqui em diante designado como “Revendedor”, fora da 
empresa, normalmente na residência do consumidor, ou de outro consumidor, 
ou no local de trabalho do mesmo. 

2. “Consumidor” significa qualquer pessoa singular que compre produtos para fins que sejam 
considerados fora da sua atividade, negócio ou profissão. 

3. “Associação de Venda Direta (AVD)” entende-se por qualquer associação nacional de companhias 
de Venda Direta, que representa a indústria de Venda Direta num país europeu e é membro da FEDSA. 

4. “Companhia de Venda Direta” ou “Companhia” é uma entidade comercial que comercializa produtos 
associados à sua marca registada ou simbolo identificativo através de um sistema de distribuição baseado na 
Venda Direta e que é membro duma Associação de Venda Direta. 

5. “Sistema de Distribuição” significa qualquer organização ou método designado para a 
comercialização de produtos. 

6. “Revendedor” significa qualquer pessoa individual ou coletiva que é membro de um sistema de 
distribuição de uma companhia de Venda Direta e que vende, disponibiliza ou presta assistência na venda de 
produtos dessa companhia, fora das instalações empresariais, normalmente na residência do consumidor, ou 
de outro consumidor, ou no local de trabalho do mesmo. 

7. “Lucro” significa qualquer rendimento obtido por um Revendedor. Pode ser na forma de comissão, 
margem de lucro, pagamento fixo, recompensas, bónus ou quaisquer outras formas. 

8. “Produto” é qualquer bem, tanto tangível como intangível, ou serviço direcionado à venda aos 
consumidores. 

9. “Ajuda de vendas” é qualquer bem ou serviço que seja designado para ajudar os Revendedores a 
gerir e desenvolver o seu negócio e o qual se destina a ser vendido ou fornecido gratuitamente aos 
Revendedores, e não para revenda aos consumidores. 

10. “Taxa” significa qualquer pagamento em dinheiro; ou qualquer pagamento pela compra de “Ajudas 
de Vendas”; sempre que este pagamento é devido pelo Revendedor para dar início à atividade dentro do 
sistema de distribuição duma companhia de Venda Direta ou, numa base periódica, como uma condição para 
a permanência nesse sistema de distribuição. 

11. “Recrutamento” significa qualquer atividade conduzida com o objetivo de oferecer a uma pessoa a 
oportunidade de se tornar um Revendedor. 

12. “Administrador do Código” é a pessoa ou organização independente nomeada por uma Associação 
de Venda Direta para controlar a observância do Código pelas companhias-membro e resolver as queixas 
segundo o mesmo. 
 
1. 3. Associações 
Cada AVD compromete-se a adoptar o código de conduta que incorpora o contéudo das determinações do 
Código, como condição de admissão e contínua associação à FEDSA. 
 
1. 4. Companhias 
Cada Companhia membro da AVD compromete-se a atuar segundo o Código como condição de admissão e 
contínua associação à AVD. Cada companhia associada da AVD deverá promover publicamente a sua filiação 
na AVD e os códigos nacionais. 
 
1. 5. Revendedores 
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Os Revendedores não estão diretamente abrangidos pelo Código, mas serão requisitados pelas suas 
Companhias a aderir ao mesmo ou a normas de conduta que vão ao seu encontro, como condição de fazerem 
parte dos sistemas de distribuição das Companhias. 
 
1. 6. Autorregulamentação 
O Código é a forma de autorregulamentar a indústria de Venda Direta. Não é uma lei e as obrigações nele 
contidas requerem um nível de comportamento ético que excedem os requisitos legais existentes. A não-
observância não cria qualquer responsabilidade civil legal. Com o término da sua associação à AVD, a 
Companhia deixa de estar sob a alçada do Código, cujas determinações se mantêm aplicáveis aos 
acontecimentos e transacções ocorridas durante o tempo em que a Companhia foi membro da AVD. 
 
1. 7. Legislação 
É pressuposto que as Companhias e os Revendedores são obrigados a cumprir os requisitos da lei, pelo que 
o Código não reitera todas as obrigações legais. 
 
1. 8. Critérios 
O Código contém critérios de comportamento ético para as Companhias de Venda Direta e Revendedores. 
As AVDs podem variar esses critérios desde que o conteúdo do Código seja preservado e esteja de acordo 
com a legislação nacional. 
 
É recomendado que o Código seja utilizado como prova dos critérios da indústria. 
 
1. 9. Efeito extraterritorial 
Cada Associação compromete-se a exigir de cada membro, como condição de admissão à AVD, o 
cumprimento dos Códigos Mundiais de Conduta de Venda Direta da WFDSA no que se refere às atividades 
de Venda Direta fora do país de origem, excepto se essas atividades estiverem sob a jurisprudência dos 
Códigos de Conduta da AVD de outro país, à qual o associado também pertença. 
 

2. CONDUTA FACE AOS REVENDEDORES 
 
2. 1. Cumprimento por parte dos Revendedores 
As Companhias devem exigir aos seus Revendedores, como condição de pertencerem aos sistemas de 
distribuição das Companhias, que cumpram o Código ou as normas de conduta que vão ao encontro dos 
seus critérios. 
 
2. 2. Recrutamento 
As Companhias e os Revendedores não deverão utilizar práticas de recrutamento que sejam ambíguas, 
enganosas ou injustas. 
 
2. 3. Informações comerciais 
As informações fornecidas pela Companhia aos seus Revendedores e potenciais Revendedores 
relativamente à oportunidade de negócio e respetivos direitos, obrigações, custos e despesas, deve ser 
precisa e completa. O plano de Marketing da Companhia deve ser transparente, de fácil compreensão e nunca 
enganoso. As Companhias nunca devem dar um exemplo factual a um potencial Revendedor que não possa 
ser verificado ou fazer qualquer promessa que não possa ser realizada. As Companhias não devem 
apresentar as vantagens da oportunidade de venda a um potencial Revendedor duma forma falsa ou 
enganosa. 
 
2.4. Lucros 
Os lucros de um Revendedor para além de pagamentos fixos deverão estar relacionados com as suas 
próprias vendas aos consumidores e a vendas similares realizadas por Revendedores pelos quais o mesmo 
tenha responsabilidades de apoio e motivação. As compras de montantes razoáveis para uso ou consumo 
pessoal efetuadas por um Revendedor ou pelos Revendedores pelos quais o mesmo tenha responsabilidades 
de apoio e motivação podem contar como base para os seus lucros. As Companhias e os Revendedores não 
devem falsear a oportunidade real ou potencial de vendas ou lucros dos seus Revendedores. Quaisquer 
menções sobre lucros ou vendas devem ser baseadas em factos documentados e não devem referir-se 
apenas a êxitos isolados. 
 
2. 5. Relação Contratual 
As Companhias devem dar aos seus Revendedores, no início da atividade, um acordo escrito para ser 
assinado pela Companhia e pelo Revendedor, ou uma declaração escrita, O acordo ou a declaração devem 
conter todos os detalhes essenciais sobre a relação entre o Revendedor e a Companhia.  
 
As Companhias devem informar os seus Revendedores sobre as suas obrigações legais, incluíndo quaisquer 
licenças, registos ou impostos aplicáveis.  
As Companhias e os Revendedores não devem abusar do círculo privado do Revendedor, das suas 
capacidades intelectuais, sociais, ou emocionais, que resultem em exploração. 
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2. 6. Taxas 
As Companhias e os Revendedores não poderão pedir a outros Revendedores para assumirem o pagamento 
de jóias exageradamente altas, assim como para programas de treino, taxas de “Franchising”, pagamento de 
material promocional ou outros, unicamente relacionados como direito de participar no negócio. 
 
Qualquer pagamento deve ter um valor razoável. 
 
As Companhias e os seus Revendedores não deverão permitir prácticas em que o Revendedor pague uma 
inscrição para participar num sistema de distribuição duma companhia de Venda Direta, e receba ganhos com 
base nesses valores pagos por Revendedores adicionais que lhe foram apresentados nesse sistema de 
distribuição. 
 
2. 7. Direito de Rescisão 
O Revendedor deverá ter um período de pelo menos sete dias de calendário para reflexão em que poderá 
rescindir o acordo sem penalização e sem ter de prestar justificação. 
 
O período para exercer este direito deverá ter início no dia da celebração do contrato. O Revendedor deverá 
informar a Companhia por escrito sobre a decisão de rescindir o contrato. Sempre que for exercido o direito 
de rescisão, a Companhia retomará todos os produtos e ajudas de vendas que o Revendedor tenha comprado 
no início da sua atividade. A Companhia reembolsará sem encargos todos os montantes pagos pelo 
Revendedor. A Companhia não será, no entanto, obrigada a retomar produtos se os mesmos não se 
encontrarem nas suas condições originais, novos e sem terem sido utilizados. 
 
2. 8. Retoma 
Não obstante o direito de rescisão do Revendedor, no caso deste decidir terminar a sua relação com a 
Companhia, esta comprará de volta todos os produtos adquiridos pelo Revendedor nos doze meses 
anteriores. As condições desta retoma consistem no recebimento por parte do Revendedor de um valor 
mínimo de 90% do preço de compra, diminuído de quaisquer lucros ou benefícios recebidos pelo Revendedor 
com base na compra desses produtos devolvidos. A Companhia não será, no entanto, obrigada a retomar 
produtos se os mesmos não se encontrarem nas suas condições originais, novos e sem terem sido utilizados. 
 
2. 9. Inventário 
As Companhias não devem encorajar os Revendedores a adquirir um inventário de produtos em quantidades 
exageradamente elevadas nem a adquirir produtos numa base regular em que a quantidade de produtos seja 
improvável de ser vendida ou consumida num período de tempo razoável. Deve ser considerado o seguinte 
aquando da determinação da quantidade de produtos em inventário: a relação do inventário face às 
possibilidades reais de venda, a natureza da competitividade dos produtos face à situação do mercado, e à 
política da empresa, no que se refere à devolução de produtos e ao reembolso. 
 
2. 10. Contabilidade 
As Companhias devem fornecer aos Revendedores extratos periódicos, conforme aplicável, sobre as vendas, 
compras, lucros detalhados, comissões, bónus, descontos, entregas, cancelamentos e outras informações 
relevantes, de acordo com o contrato existente com o Revendedor. Os montantes devidos devem ser pagos 
e quaisquer retenções devem ser feitas duma forma comercial razoável. 
 
2. 11. Formação e Treino 
As Companhias devem dar formação e treino adequado de forma a permitir que os Revendedores possam 
atuar de uma forma ética, incluíndo informação sobre o mercado e o produto em questão. O treino pode ser 
dado através de sessões de treino, manuais escritos, guias, ou material audio-visual fornecido gratuitamente 
ou a um preço razoável. 
 

3. CONDUTA ENTRE COMPANHIAS 
 
3. 1. Princípio 
As Companhias membros de cada AVD são obrigadadas a proceder de uma forma justa face aos outros 
membros. 
 
3. 2. Instigação 
As Companhias e os Revendedores não devem aliciar nem recrutar quaisquer Revendedores através da 
instigação sistemática face a Revendedores de outras Companhias. 
 
 
3. 3. Difamação 
As Companhias não devem denegrir injustamente ou permitir que os seus Revendedores denigram o produto 
de outra Companhia, as suas vendas e plano de Marketing ou qualquer outro aspeto dessa Companhia. 
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4. CUMPRIMENTO DO CÓDIGO 
 
4. 1. Responsabilidade das Companhias 
A responsabilidade primordial pela observância do Código cabe a cada Companhia individualmente. Em caso 
de qualquer violação do Código, as Companhias devem fazer todos os esforços razoáveis para satisfazer o 
queixoso. 
 
4. 2. Responsabilidade das AVDs 
As AVDs devem nomear uma pessoa responsável pelo tratamento de reclamações. Devem ainda fazer todos 
os esforços razoáveis para assegurar que as mesmas são resolvidas. 
 
4. 3. Administrador do Código 
Cada AVD deve nomear uma pessoa ou organização independente como Administrador do Código. Este deve 
orientar as Companhias no que se refere à observância do Código através de ações apropriadas. O 
Administrador deve resolver quaisquer questões pendentes dos Revendedores originadas por violações do 
Código e deve fornecer um relatório anual sobre a administração do Código. 
 
4. 4. Ações 
As ações a serem determinadas pelo Administrador do Código contra uma Companhia, relativamente a 
queixas de um Revendedor sobre violações do Código, podem abranger a rescisão do contrato ou acordo 
com a Companhia, reembolso de pagamentos, emissão de um aviso à Companhia ou aos seus 
Revendedores, ou outras ações apropriadas, e a publicação de tais ações ou sanções. 
 
4. 5. Tratamento de Reclamações 
As Companhias, as AVDs e os Administradores do Código devem estabelecer os procedimentos para 
tratamento de reclamações e assegurar que o recebimento de qualquer reclamação é confirmado dentro de 
um curto prazo de tempo e que as decisões são tomadas dentro de um prazo razoável. 
 
4. 6. Reclamações das Companhias 
As reclamações de uma Companhia sobre outra Companhia, ou uma AVD, devem ser resolvidas pelo 
Administrador do Código ou por uma entidade independente. As AVDs individuais devem definir os detalhes 
dos seus próprios procedimentos. 
 
4. 7. Publicação 
As AVDs devem publicar o Código e divulgá-lo o mais possível. Devem ser colocadas cópias gratuitas 
à disposição do público. 
 


