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Apresentação
O Plano de Vendas e Marketing da Herbalife 

Nutrition oferece oportunidades exclusivas que 

podem proporcionar a você níveis mais altos  

de sucesso e realização. O Plano foi desenvolvido pelo Consultor 

Independente Número 1 e Fundador da Herbalife Nutrition, Mark 

Hughes. O resultado, pode-se afirmar, é o melhor Plano de 

Vendas e Marketing do Mercado! O Plano de Vendas e Marketing 

da Herbalife Nutrition destina um alto percentual da receita dos 

produtos, na forma de lucros sobre Vendas de Atacado e de 

Varejo, Royalties e bonificações de incentivo. Trata-se de um plano 

de negócio comprovadamente eficaz, destinado a maximizar as 

recompensas pelos esforços dos Consultores Independentes e a 

proporcionar ganhos imediatos.

A Oportunidade de Negócio e o Plano de Vendas e Marketing da  

Herbalife Nutrition são idênticos para todos os Consultores 

Independentes. O sucesso de cada Consultor Independente 

dependerá essencialmente de dois fatores:

•  Do tempo, do esforço e do empenho que o Consultor 

Independente investir no seu negócio Herbalife Nutrition e

•  Das vendas de produtos efetuadas pelo Consultor 

Independente e por sua Organização Descendente.

Esses dois fatores destacam a importância da responsabilidade 

do Consultor Independente no que diz respeito ao treinamento, 

ao apoio e à motivação de sua organização descendente.

As páginas seguintes descrevem os diferentes níveis do Plano  

de Vendas e Marketing da Herbalife Nutrition. Cada nível 

requer qualificação específica e oferece benefícios associados 

destinados a recompensar os esforços dos Consultores 

Independentes e aumentar o seu sucesso.

Torne-se um Consultor Independente – 
O Primeiro Passo
Para se tornar um Consultor Independente, você precisa adquirir 

o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition (o kit oficial do Consultor 

Independente Herbalife Nutrition) de outro Consultor Independente 

Herbalife Nutrition. O Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition contém a 

Proposta Herbalife Nutrition do Consultor Independente que você 

deve preencher e enviar para a Herbalife Nutrition.

Proposta Herbalife Nutrition do Consultor 
Independente
Você se tornará oficialmente um Consultor Independente 

Herbalife Nutrition quando a sua Proposta Herbalife Nutrition 

do Consultor Independente, devidamente preenchida e 

assinada, for processada e aprovada na sede mundial da 

Herbalife Nutrition. Esse processo levará apenas alguns 

dias. Nesse meio tempo, você já está autorizado a comprar 

produtos de (ou por intermédio de) seu Patrocinador, 

primeiro Supervisor Qualificado em linha ascendente ou 

do Departamento de Serviços ao Consultor da Herbalife 

Nutrition, a preços diferenciados de acordo com a Escala de 

Descontos do Consultor Independente. Uma vez processada a 

sua proposta, o seu Contrato com a Herbalife Nutrition entrará 

em vigor imediatamente, conferindo-lhe todos os direitos, 

responsabilidades e privilégios de um Consultor Independente.

Oportunidades de Ganhos
O Plano de Vendas e Marketing da Herbalife Nutrition oferece 

diversas oportunidades de ganhos e outros benefícios.

Lucro com Venda de Varejo
25% a 50% 

O lucro da venda direta a consumidores.

Lucro com Venda de Atacado
até 25%

É a diferença entre o que você paga pelos produtos e o que 

os Consultores Independentes de sua Organização Pessoal 

Descendente pagam pelos produtos que adquirem.

Ganho Mensal de Royalties
Como Supervisor, você pode ganhar até 5% do Volume 

Organizacional dos três níveis ativos de sua linha descendente. 

Bônus Mensal de Produção
Membros da Equipe TAB podem ganhar um Bônus de 

Produção Organizacional de 2% a 7%.

Bônus Mark Hughes
Bonificação que Consultores Independentes, da equipe de 

Presidentes ou acima, podem se qualificar para receber em 

reconhecimento a um desempenho excepcional. 

PLANO DE VENDAS E MARKETING



IBO2 • 10 Rev. 11/10/2019 (Corp. Ver. 35) • pág 5

Além de outros incentivos e premiações eventualmente oferecidos.

A melhor lucratividade do mercado para Consultores Independentes
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Ao longo deste Manual, utilizaremos com muita freqüência o termo 
Volume. O Volume é um elemento fundamental do Plano de Vendas e 
Marketing e é a base para a qualificação do Consultor Independente.
Cada produto Herbalife Nutrition possui um valor específico em  
pontos (consulte as listas de preços para obter informações). 
Ao comprar os seus produtos, você acumula um crédito em  
Pontos de Volume correspondente aos produtos que adquiriu (o 
Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition e as publicações não entram 
na contagem de Volume). Os Pontos de Volume acumulados 
correspondem à sua produção de vendas e são utilizados para fins 
de qualificação e benefícios.
O Volume é creditado de diferentes maneiras, dependendo de quem 
comprou, do status desse comprador, do desconto recebido por 
ele com base na Escala de Descontos do Consultor Independente, 
do seu próprio status como Consultor Independente e de outros fatores 
previstos no Plano de Vendas e Marketing da Herbalife Nutrition.
O Volume é calculado com base no valor acumulado dos produtos 
comprados a cada mês em Pontos de Volume.

Explicação de Mês de Volume de Compras 

Definição do Mês de Volume 
O Volume de Compras é o Volume creditado e acumulado por um 
Supervisor em um determinado mês. O Mês de Volume começa a ser 
contado no primeiro dia útil do mês e a contagem segue até o último 
dia útil do mês. Da mesma forma, se esse último dia é um domingo 
ou feriado, a contagem de Volume Mensal será estendida até a data 
do primeiro dia útil subseqüente (último dia útil do mês). A Herbalife 
Nutrition se reserva o direito de modificar a data do último dia útil do 
Mês de Volume conforme julgar apropriado

Determinação de Mês de Volume 
O Volume de Compras é creditado ao mês de volume no qual 
pedido foi colocado e seu pagamento integral foi recebido ela 
Herbalife Nutrition, exceto nos casos dos pedidos que obedeçam 
a normas e condições aplicadas a “Volume de Final de Mês”.
Sob nenhuma circunstância, o Volume poderá ser creditado a  
um mês anterior, exceção feita aos pedidos de Volume de Equiparação.

Volume de “Final de Mês” 
Todas as condições seguintes terão de ser cumpridas para que um 
pedido seja aceito como Volume de Compras de “Final de Mês”: 
1. O pedido deverá ser recebido, no máximo, no dia designado 
como último dia de pedidos para um mês de Volume.
2. O pagamento total terá de ser efetuado, ou iniciado, no 
último dia útil do mês. Se o pagamento for efetuado por  
meio de transferência bancária/eletrônica ou depósito direto, o 
recibo da transação deverá comprovar que foi efetuado no ultimo 
dia útil do mês, ou em data anterior a ele.
3. O comprovante de pagamento deverá ser apresentado à 
Herbalife Nutrition até, no máximo, no quinto (5º) dia do mês 
seguinte. Se o quinto dia for um domingo ou um feriado, o 
comprovante de pagamento deve ser efetivamente apresentado 
à Herbalife Nutrition no último dia útil bancário anteriormente ao 
domingo ou feriado. 
Se, por qualquer razão, um pagamento, por exemplo, em cartão 
de crédito não for aprovado até no máximo no dia designado como 
último dia do Mês de Volume, então o pedido será cancelado e o 
Volume não será creditado.
Há várias maneiras de o volume ser gerado dentro do Plano 
de Vendas e Marketing da Herbalife Nutrition. As definições e 
exemplos que seguem podem ilustrar isso:

Volume Comprado Pessoalmente  
(Personally Purchased Volume – PPV): 
Volume Comprado Pessoalmente (Personally Purchased Volume – 
PPV) é o Volume adquirido diretamente da Herbalife Nutrition em 
seu próprio Número de Identificação (ID). 

Volume da Linha Descendente 
Volume colocado diretamente na Herbalife Nutrition por não-
Supervisores. 

Volume Pessoal
Como um Supervisor Totalmente Qualificado, Volume Pessoal é 
o volume comprado por você com seu Número de Identificação 
Herbalife Nutrition, bem como o volume comprado por todos 
os Consultores Independentes de sua linha Descendente que 
não sejam Supervisores, até o primeiro Supervisor Totalmente 
Qualificado.
Consultores Independentes que não sejam Supervisores podem 
comprar somente de seus Patrocinadores, primeiro Supervisor 
ascendente (somente se seu Patrocinador não for um Supervisor 
Totalmente Qualificado), ou diretamente da Herbalife Nutrition.
Portanto, se você é um Supervisor Totalmente Qualificado, 
todas as compras efetuadas em seu próprio Número de 
Identificação a 50% – bem como as compras efetuadas pelos 
seus Consultores Independentes de linha descendente, 
Consultores Seniores, Construtores de Sucesso, e Produtores  
Qualificados com pontuação equivalente ao desconto de  
25% a 42% – contam como seu Volume Pessoal. Observe que 
as compras realizadas a partir do Patrocinador ou do primeiro 
Supervisor Totalmente Qualificado acima de você não poderão 
ser utilizadas para Qualificações de Supervisor, somente pedidos 
feitos diretamente à Herbalife Nutrition contam para atingir esses 
níveis. 

Compras/
Desconto %

1.000 Pontos de Volume + 
Volume de B,C e D

1.100 Pontos de Volume + 
Volume de C e D  
comprados a 42% 
de desconto

300 Pontos de Volume + 
Volume de D a 35% de 
desconto

400 Pontos de Volume 
pessoal a 25% de desconto

Volume
Pessoal

Volume Pessoal  
2.800

Volume Pessoal  
1.800 

Volume Pessoal 
700

Volume Pessoal 
400

Volume Pessoal

Supervisor
A

Construtor 
de Sucesso 
e Consultor 

Senior
B

Consultor 
Independente

C 

Consultor 
Independente

D 

=

=

=

=

Compras/
Desconto %

2500 Pontos de Volume 
com 50% de desconto

500 Pontos de Volume 
com 35% de desconto

500 Pontos de Volume 
com 35% de desconto

400 Pontos de Volume 
com 25% de desconto

Volume de linha  
descendente

*

900 Pontos de  
Volume (Volume 
de C + D)

400 Pontos de  
Volume (Volume  
de D)

0

Volume da Linha Descendente 

Supervisor
A

Consultor 
Independente

B

Consultor 
Independente

C 

Consultor 
Independente

D 

=

=

=

=

ENTENDENDO O VOLUME
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Volume de Grupo
Volume de Grupo é o Volume das compras efetuadas com 
pontuação equivalente ao desconto temporário de 50% 
pelo(s) Supervisor(es) em Qualificação no mês de sua 
respectiva qualificação.
Este Volume Temporário de 50% conta como Volume Pessoal 
para o Supervisor em Qualificação que efetua a compra, mas  
é contado como Volume de Grupo para o Supervisor 
Totalmente Qualificado. O Supervisor Totalmente Qualificado 
pode ganhar Royalties sobre seu Volume de Grupo, desde  
que tenha cumprido os demais requisitos para ganhar 
Royalties. Consulte as seções “Qualificação para o Nível de 
Supervisor” e “Desconto Temporário de 50%” para obter 
informações detalhadas.
Exemplo de Volume de Grupo  

Volume Total
Volume Total é a soma do Volume Pessoal de um Supervisor 
com seu Volume de Grupo. Consulte, no exemplo anterior, o 
Volume Total do Supervisor A. O Volume Total é o fator sobre 
o qual se baseiam todas as qualificações.

Volume Organizacional
Volume Organizacional é a porção de Volume acumulado 
sobre a qual um Supervisor ganha Royalties.

Volume Alcançado (Volume utilizado) e  
Não Alcançado (Volume não utilizado ou livre)

Volume Alcançado (Volume utilizado)
Volume Alcançado (Volume Não Disponível) é todo o Volume 
produzido por qualquer Consultor Independente de sua 
Organização Pessoal que esteja em qualificação para o nível de  
Supervisor.

Volume Não Alcançado (Volume não utilizado ou 
livre)
 É todo o Volume produzido por qualquer membro de sua 
Organização Pessoal que não está sendo utilizado com a 
finalidade de qualificação para o nível de Supervisor.
O exemplo a seguir ilustra a utilização de Volume Alcançado e
Não Alcançado por um Consultor Independente.

2.500 
Pontos de Volume 
+ Volumes de B & C

1.000 
Pontos de Volume  
com Desconto 
Temporário de 50% 
+ Volumes de C

4.000 
Pontos de Volume 
a 42% de Desconto

Volume Pessoal 
6.500
Volume Grupo
1000
Volume Total 
7.500

5.000 de  
Volume  
Pessoal

4.000  
Volume  
Pessoal

Volume de Grupo

Supervisor
A

B  
Supervisor em 
Qualificação

C  
Consultor 

Independente

=

2.500 
Pontos de Volume 

10.000 
Pontos de Volume  
Total 

10.000 
Pontos de Volume  
Total

10.000 
Pontos de Volume  
Pessoal

30.000
Pontos de  
Volume  
Organizacional

Volume Organizacional

Supervisor
A

Supervisor
de Primeiro 

Nível

Supervisor
de Segundo 

Nível

Supervisor
de Terceiro 

Nível

=

2.500 
Pontos de Volume 
Total + Volume 
de B e C

1.000 
Pontos de Volume 
Total + Volume 
de C

4.000 
Pontos de Volume 
Total

2.500 
Pontos não Alcançados
5.000 Pontos  
Alcançados para A

1.000 
Pontos não Alcançados
4.000 Pontos  
Alcançados para B

4.000 
Pontos não Alcançados 
para C

Volume Alcançado e Não Alcançado

Supervisor
A

B
Supervisor em
Qualificação

C
Supervisor em
Qualificação

=

=

=
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Consultor Sênior
Aumente seu Lucro com a Escala de Descontos do Consultor Independente.
A medida que você e seus Consultores Independentes de linha 
descendente vendem mais produtos da Herbalife Nutrition, o seu Volume 
aumenta e você pode atingir o próximo nível como Consultor Sênior e estar 
apto a comprar com desconto de 35% a 42% no preço de varejo,dando a 
você maior margem de lucro.  

Escala de desconto
Como um Consultor Independente, você terá desconto de 25% ao fazer 
pedidos até que você se torne elegível para um desconto mais alto atingindo 
o nível de Consultor Sênior. Posteriormente, seu desconto sobre as compras 
será determinado pela Escala de Desconto, conforme indicado abaixo.
Os Pontos de Volume são acumulados a partir de pedidos feitos por 
você diretamente à Herbalife Nutrition, que são referidos como Volume 
Comprado Pessoalmente( PPV), ou de pedidos que os Consultores 
Independentes de sua organização , denominados Volume de linha 
descendente . Ambos os tipos de volume podem ser usados para alcançar 
o Nível de Consultor sênior com um desconto de 35% ou 42%.

VANTAGENS DO CONSULTOR INDEPENDENTE

Lucro no Varejo
Como Consultor Independente Herbalife Nutrition, você pode 
comprar produtos Herbalife Nutrition, no atacado, com preços 
diferenciados de acordo com os níveis de desconto variáveis 
de 25% a 50% previstos na Escala de Descontos do Consultor 
Independente. À medida que o seu Volume aumenta, a pontuação 
sobe e o desconto poderá atingir o máximo de 50% quando você 
se qualifica para o nível de Supervisor. Você terá lucro de 25% a 
50% ao vender os produtos que comprou aos consumidores finais, 
dependendo do seu desconto. A diferença entre o preço do produto 
que você comprou com desconto e o preço final da venda de varejo é  
o seu lucro (veja o exemplo abaixo).

Lucro no Atacado
Como Consultor Independente Herbalife Nutrition, além do 
lucro com as vendas de varejo, você pode ter lucro no atacado  
com os produtos comprados por seus Consultores Independentes. 
Seu lucro no atacado, é a diferença entre o preço com desconto 
que você paga pelos produtos e o preço com desconto pago por 
seus Consultores Independentes em linha descendente pelos 
produtos que comprarem de você ou da Herbalife Nutrition.
Se os seus Consultores Independentes comprarem os 
produtos diretamente da Herbalife Nutrition, a empresa 
pagará a diferença ao Consultor Sênior, Produtor Qualificado, 
Supervisor em Qualificação e/ou Supervisor Totalmente 
qualificado elegível com base na porcentagem de desconto 
final atingida no final do mês. Esse pagamento é realizado 
durante o processo de Royalties mensal. Caso você venda 
produtos diretamente para sua linha descendente, poderá 
receber até 25% do Lucro de Atacado. Esses pagamentos 
são referidos como Lucro de Atacado. (Consulte o “Exemplo 
de Lucro de Atacado ” a seguir.

Exemplo de Lucro no Atacado

Exemplo de Compartilhamento de Lucro no Atacado

Seu Custo 
no Varejo 
(a 50%)

$100

Seu Lucro 

$25

Nível de Consultor 
Independente

CONSULTOR 
INDEPENDENTE

CONSULTOR 
SENIOR 

CONSULTOR 
SENIOR

CONSTRUTOR 
DE SUCESSO

PRODUTOR 
QUALIFICADO

SUPERVISOR 
EM 

QUALIFICAÇÃO

SUPERVISOR

Volume Mensal

0 – 499 
Pontos de Volume

Alcance 500
Pontos de Volume 

Alcance 2.000  
Pontos de Volume 

Minimo de 1.000  
Pontos de Volume

(em um único pedido)

Acumule 2.500 Pontos  
de Volume comprado 

em seu próprio ID 
diretamente da  

Herbalife Nutrition (PPV)  
dentro do período 
de 1 a 3 meses

- Alcance 4.000 Pontos 
de Volume em um mês do 
volume com um mínimo 

de 1.000 Pontos de 
Volume não alcançados 

(volume não utilizado); ou 
- Alcance 4.000 Pontos de 

Volume ao final de dois 
meses consecutivos, com 
no mínimo 1.000 Pontos 

de Volume não alcançado( 
volume não utilizado); ou
- Alcance 4.000 Pontos de 
Volume no período de 3 a 
12 meses com no mínimo 

3 meses obrigatórios.

3 formas para se 
qualificar: Veja

“Qualificando como 
Supervisor” nas páginas 
9,10 e 11 deste manual, 

para detalhes da 
qualificação.

Desconto

25%

35%

42%

42%

42%

Temporário  
a 50%

50%

Eligibilidade

Até que você se qualifique para  
o próximo nível de desconto.

Todos os pedidos serão colocados com 35% de  
desconto até que você se qualifique para o 

próximo nível de desconto.

Ao alcançar 2.000 Pontos de Volume, você 
poderá colocar pedidos com desconto de 42%  

até o final do mês de volume.

Ao colocar um único pedido de  
1000 pontos de volume ou mais em seu 

próprio ID( Volume Comprado Pessoalmente) 
você se qualifica para o desconto de 42%  

até o final do mês de volume.

Como Produtor Qualificado, você terá o 
desconto de 42% em todos os pedidos.

(é necessário se requalificar como Produtor 
Qualificado anualmente).

O Volume pode ser todo alcançado com PPV 
ou utilizando até 1.500 pontos de volume de 
linha descendente, com o restante dos 1.000 
pontos de Volume Comprado Pessoalmente

Ao atingir 4.000 Pontos de Volume  
em um único mês, todos os pedidos 

subseqüentes efetuados neste mesmo mês 
terão desconto temporário de 50%

Como Supervisor você 
está qualificado a 50% de  
desconto em cada pedido. 

(é necessário se requalificar  
como Supervisor anualmente).

Seu Custo 
no Varejo 
(a 50%)

$100

Seu Lucro 

$25

Total de Varejo
($)

100.00

100.00

100.00
100.00

Níveis de  
Desconto

25%

25%

35%
35%

O Custo 
do seu 

Consultor 
Independente

75.00

75.00

65.00

65.00

Para o  

Supervisor ($)

8.00

25.00

8.00
15.00

Compartilhamento 
de Lucro no Atacado

Para o Produtor 

Qualificado ($)

17.00

N/A (não há PQ)

7.00
N/A (não há PQ)

 

Lucro no Varejo*

Preço no Varejo Custo Lucro
(com 25% de desconto)

   $100 $75 $25

Lucro no Atacado*

Lucro(com 50%)
 Seu Custo   Consultor Independente          Seu
Varejo (com 25%)

$100 $50 $75 $25
* Lucro antes da incidência de impostos e despesas acessórias.

Seu Custo no 
Varejo (a 50%)

$100

O Custo do 
seu Consultor 

Independente (a 25%)

$75

Seu Lucro
 

$25
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Todo seu Volume Pessoal de Compras mais o Volume de  
Compras dos seus Consultores Independentes contam como 
Volume Total. Uma vez que você está na Escala de Descontos do  
Consultor Independente, seu desconto não será nunca abaixo de 
35% desde que você mantenha-se como Consultor Independente 
Ativo. Quanto mais você vender, maior será seu potencial de 
lucro. Lembre-se que em cada Mês de Volume, você inicia com 
35% de desconto e pode chegar ao desconto de até 42%.

CONSTRUTOR DE SUCESSO
Oportunidade única
Como Consultor Independente Herbalife Nutrition, você tem 
a oportunidade de fazer um pedido único no valor de 1.000  
Pontos de Volume com desconto de 42%. Ao fazer isso,  
obtém a qualificação de Construtor de Sucesso. Como  
Construtor de Sucesso, você poderá fazer pedidos com  
desconto de 42% pelo restante do mês em que você ativou  
o pedido de Construtor de Sucesso. 

Consultores Independentes que não são Supervisores e que 
não alcançaram a qualificação de Construtor de Sucesso 
poderão colocar pedidos com 42% de desconto assim que 
tiverem alcançado 2.000 pontos de volume em um mês ou 
tiverem alcançado o status de Produtor Qualificado.

- A qualificação Construtor de Sucesso é uma qualificação 
baseada em Volume Comprado Pessoalmente( PPV). Volume 
de linha descendente ( DLV) não pode ser utilizado para se 
atingir essa oportunidade de desconto.

PRODUTOR QUALIFICADO:
Você tem a oportunidade de alcançar o status de Produtor 
Qualificado ao acumular 2.500 pontos de volume dentro do 
período de 1 a 3 meses, sendo que 1.500 podem ser de sua linha 
descendente e 1.000 pontos são comprados pessoalmente. 
Todo o volume alcançado para essa qualificação deve ser de 
pedidos adquiridos diretamente da Herbalife Nutrition.
No 1º dia do mês subseqüente ao mês em que completou o 
volume de sua qualificação, o sistema automaticamente 
atualizará seu nível para esta posição.

Um Produtor Qualificado pode:
•  Comprar com 42% de desconto, imediatamente após se 

qualificar a esse status.
•  Ter lucro de até 17% (lucro no atacado) nas compras  

feitas pelos Consultores Independentes de linha 
descendente de 25%ou 35%.

Requalificação: 
Todos os Produtores Qualificados devem se requalificar 
anualmente entre 1 de fevereiro a 31 de Janeiro para 
manter todos os seus direitos e privilégios. As exigências e 
requalificação são as mesmas da qualificação do Produtor 
Qualificado. Além de sua requalificação o Produtor 
Qualificado deverá também manter o pagamento de sua 
taxa anual em dia. A não requalificação anual até o dia 31 de 
Janeiro, terá como conseqüência o rebaixamento ao nível de 
Consultor Sênior (35% de desconto) e a perda de todos os 
privilégios do Produtor Qualificado.

SUPERVISOR:
No status de Supervisor Herbalife Nutrition, você 
terá direito a fazer suas compras com desconto 
máximo previsto de 50%, terá lucros no atacado 

e no varejo e poderá se qualificar para obter ganhos 
de Royalties. 
Um Supervisor Totalmente Qualificado pode:
• Ter lucro de 50% nas vendas de varejo
•  Receber até 25% de Lucro no Atacado sobre a diferença do 

valor de compras feitas com desconto de 25 a 42% pela sua 
linha descendente.

•  Ganhar Royalties de 1% a 5% sobre os Supervisores de 1º, 
2º e 3º nível.

• Participar de workshops e sessões especiais de treinamento
• Obter as qualificações especiais reservadas a Supervisores
Como Supervisor, as compras devem ser realizadas somente 
por você diretamente da Herbalife Nutrition.

Qualificando como Supervisor
Existem três maneiras de se qualificar para o nível de Supervisor:
• Qualificação de Um Mês: Alcance 4.000 Pontos de Volume  
 em um único mês, com 1.000 Pontos de Volume Não  
 Alcançados (Volume não utilizado ou livre).
•   Qualificação de Dois Meses: Alcance 4.000 Pontos de 

Volume ao final de dois meses consecutivos (Sendo que 
devem ser no mínimo 1000 pontos de volume não utilizados 
ao final de dois meses consecutivos).

•  Acumule 4.000 Pontos de Volume adquiridos em seu próprio 
Número de Identificação Herbalife Nutrition no período de 3 
a 12 meses (período mínimo de 3 meses e período máximo 
de 12 meses). Para qualificar-se através deste método, 
o Consultor Independente deve adquirir seus pedidos 
diretamente da Herbalife Nutrition em seu próprio número de  
 Identificação (Personally Purchased Volume – PPV). Você pode 
utilizar até 2.000 Pontos de Volume de Linha descendente, 
com o restante dos 4.000 Pontos de Volume Comprado 
Pessoalmente.

Para todos os métodos de qualificação, uma vez alcançado, 
você é automaticamente qualificado no primeiro dia do 
mês seguinte ao mês em que o Volume de Qualificação foi 
acumulado.
O Consultor Independente que esta se qualificando em 
linha com sua linha descendente, deve acompanhar esta 
qualificação que ocorrerá automática dentro da mesma linha, 
caso não ocorra, o Supervisor Totalmente Qualificado da linha 
deverá enviar uma solicitação via Canal Inteligente ou ligar 
para Central de Atendimento através do telefone (11) 3879-
7822 ou 0300-789-2122 para solicitar a qualificação. 

Qualificação para Desconto Temporário de 50%
O Consultor Independente que completa a qualificação 
para o nível de Supervisor em um mês, atingindo 4.000 
Pontos de Volume, é considerado um Supervisor em 
Qualificação até o primeiro dia do mês seguinte, quando 
passa a ser um Supervisor Totalmente Qualificado. Como 
Supervisor em Qualificação, terá direito a desconto 
de 50% pelo restante do mês em que comprou os  
produtos correspondentes a 4.000 Pontos de Volume.

Todas as compras com desconto de 50% terão de ser 
efetuadas diretamente da Herbalife Nutrition. 
Consultores Independentes que estejam se qualificando 
a Supervisor usando a qualificação de 1, 2 meses ou pelo 
método acumulado de 3 a 12 meses, também receberão um 
desconto de 50% temporário imediato. Isso significa que não 
será mais necessário esperar até o dia 1 do mês seguinte para 
fazer pedidos em 50%.
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O Supervisor em linha ascendente precisará ter o Volume 
Pessoal requerido, naquele mês, para qualificar o Supervisor.
Para assegurar que o Volume do pedido seja creditado 
apropriadamente, é imperativo que o formulário de pedido 
seja preenchido corretamente. O comprador com desconto 
temporário de 50% deve assegurar que seu nome e Número 
de Identificação Herbalife Nutrition constem do Formulário de 
Pedido de Produtos, na linha que indica desconto temporário de  
50% - Supervisor em Qualificação - para garantir que o 
Volume seja creditado apropriadamente. O nome e o Número 
de Identificação Herbalife Nutrition do primeiro Supervisor 
Totalmente Qualificado em linha ascendente que está 
autorizando o desconto de 50% também deverão estar 
indicados na linha Supervisor Totalmente Qualificado. Após o  
envio do pedido não serão permitidos ajustes. O Volume 
comprado com desconto temporário de 50% é considerado 
Volume de Grupo para o Supervisor Totalmente Qualificado.

Definição de Volume de Equiparação
Volume de Equiparação é o Volume Total que um Supervisor 
Totalmente Qualificado deverá produzir em qualquer mês em  
que seus Consultores Independentes em linha descendente 
estejam se qualificando como Supervisores. Sempre que um 
Supervisor Totalmente Qualificado patrocina a qualificação de um 
Consultor Independente ao nível de Supervisor, o Volume Total do 
Supervisor Patrocinador deverá ser igual ou superior ao Volume 
do(s) Consultor Independente(es) descendente(s) que estejam 
se qualificando ao nível de Supervisor naquele mesmo mês.  
Se o Supervisor não tiver o volume necessário, o supervisor 
em qualificação será movido para o próximo Supervisor acima.
O exemplo de Volume de Equiparação a seguir ilustra o 
Volume Pessoal e o Volume Total que precisarão ser atingidos 
pelo Supervisor que patrocina Consultores Independentes 
descendentes em qualificação. No exemplo mencionado, “A”, 
que é o Supervisor Patrocinador, precisa ter pelo menos 4.000 
Pontos de Volume Pessoal e pelo menos 1.000 Pontos de Volume 
de Grupo no mês em que “B” e “C” estão se qualificando como 
Supervisores. Este volume exigido do Supervisor é considerado 
o seu Volume de Equiparação obrigatório.

Volume de Equiparação Insuficiente
Se o primeiro Supervisor Totalmente Qualificado em linha 
ascendente não atingiu os Pontos de Volume Total requeridos 
para o mês em que o Volume de qualificação do Consultor 
Independente foi alcançado (para confirmar os pedidos que 
o Consultor Independente apresentou para se qualificar),  

então, o Supervisor Patrocinador não atingiu o necessário 
Volume de Equiparação. A Herbalife Nutrition comunicará ao  
Supervisor que ele precisa efetuar um pedido de Volume  
de Equiparação para completar a qualificação de seu Consultor 
Independente como Supervisor. O Departamento de Serviços  
ao Consultor Independente será autorizado a aceitar o pedido 
de Volume para o determinado mês. 
Para crédito deste Volume, o pedido deverá ser claramente  
identificado como pedido de Volume de Equiparação para o  
mês de XX do ano de XXXX.

Pedido de Volume de Equiparação
Para atribuição do crédito apropriado a este Volume, o pedido  
deverá ser claramente identificado como pedido de Volume 
de Equiparação para o mês de XX do ano de XXXX, com 
pagamento integral incluído. O pedido não poderá ser feito 
em conjunto com outro pedido. Um pedido de Volume de  
Equiparação somente será aceito pela Herbalife Nutrition caso a  
Herbalife Nutrition tenha identificado problemas no 
Volume de Equiparação, e tenha notificado o Supervisor 
apropriadamente e autorizado o Departamento de Serviços  
ao Consultor Independente a aceitar o pedido. O pedido 
será creditado ao mês de volume especificado. Pedidos 
de Volume de Equiparação efetuados depois do mês de 
Volume em questão não contarão para fins de qualificação 
para pagamento de Royalties ou Bonificações (mensais) 
de Produtividade da Equipe TAB ou outras bonificações. 
Entretanto, os ajustes apropriados serão feitos para os  
Supervisores de linha ascendente recebedores de Royalties  
e Bônus de Produção sobre o Pedido de Volume de 
Equiparação do Supervisor Patrocinador.
Se várias ocorrências de Volume de Equiparação acontecerem, 
enquanto Supervisor Patrocinador, você não receberá as 
compensações de Royalties por até quarto meses na fila 
de qualificação e essa compensação será paga ao próximo 
Supervisor recebedor de Royalties acima.

Penalidade Permanente por Não-Obtenção de 
Volume de Equiparação
Para evitar uma penalidade, o Supervisor deverá colocar o  
Pedido de Volume de Equiparação na 
Herbalife Nutrition antes do fim do  
mês seguinte à qualificação do Consultor Independente. Se 
o Supervisor em falta não efetuar o pedido de Volume de 
Equiparação, caberá a aplicação da seguinte penalidade: perda, 
de forma definitiva, de um Supervisor qualificado naquele 
mês com toda a linha descendente daquele Supervisor.

Não obtenção de qualificação como Supervisor por 
um Consultor Independente que é Patrocinador
Quando um Consultor Independente se torna um Supervisor 
Totalmente Qualificado antes do seu Consultor Independente 
Patrocinador, este Patrocinador terá um ano a partir da data em 
que o Consultor Independente por ele patrocinado obteve a 
qualificação de Supervisor, para se qualificar como Supervisor. 
(Será aplicado ao final do primeiro ano de requalificação do 
Supervisor).
Se o Consultor Independente Patrocinador não se qualificar 
como Supervisor no prazo de um ano, o Supervisor por ele 
patrocinado passará permanentemente à linha do primeiro 
Supervisor Totalmente Qualificado da linha ascendente daquela 
organização.

1.000 
Pontos de Volume 
com Desconto  
Temporário de 50%

4.000 
Pontos de Volume 
com Desconto de 42%

1.000 Pontos de 
Volume de  
Grupo para ‘‘A’”

4.000 Pontos de  
Volume Pessoal  
para ‘‘A’’

Volume de Equiparação

Supervisor 
Patrocinador 

A

Supervisor
B

em Qualificação

Supervisor
C

em Qualificação

=

=

Volume de Equiparação  
Exigido do Supervisor “A”

4.000 Pontos de Volume Pessoal 
+ 1.000 Pontos de Volume de Grupo
= 5.000 Pontos de Volume Total
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Requalificação Anual:
Uma vez que se torne Supervisor ou qualificação acima, o 
Consultor terá que requalificar-se anualmente no período de 
01 de fevereiro a 31 de janeiro (ou seja, ao qualificar-se como 
Supervisor, você terá doze(12) meses para se requalificar 
como Supervisor) para manter seus direitos e privilégios. Os 
requisitos de requalificação são os descritos abaixo: 
•  Em um único Mês: Alcance 4.000 Pontos de Volume em um 

único mês (com o mínimo de 1.000 Pontos de Volume Não 
Alcançados - Volume não-utilizado)

•  Em Dois Meses: Alcance 4.000 Pontos de Volume ao final de 
dois meses consecutivos (com 1.000 Pontos de Volume Não 
Alcançados - Volume não-utilizados - neste período.)

•  Requalificação em 12 meses: Acumule até 4.000 Pontos 
de Volume Total Não Alcançados (Volume disponível) 
durante o período de 12 meses da Requalificação.  
Ou
Acumule 10.000 Pontos de Volume Total Não Alcançados 
(Volume disponível) durante o período de 12 meses da 
requalificação.

Os Supervisores que acumularem 4.000 Pontos de Volume 
não Alcançado entre 1º de fevereiro e 31 de janeiro manterão 
seus status como Supervisores e seus privilégios de compra a  
50% de desconto, no entanto, a transferência das 
organizações de Supervisor de linha descendente acontecerá, 
conforme mencionado acima. As linhas que possuam 
Supervisores serão transferidas para o Supervisor acima. 

O sistema da Herbalife Nutrition automaticamente procederá à 
requalificação anual do Supervisor, desde que os requisitos de 
Volume durante o período de qualificação tenham sido atingidos, 
dispensando-se, portanto, o envio de formulários com pedidos de 
requalificação. Lembrando que você tem a vantagem de adquirir 
seu pedido de requalificação com 50% de desconto.

Caso deixe de pagar a Taxa anual antes de ou dentro de 
90 dias após a requalificação, seus privilégios de compra e 
compensações serão suspensos até que a taxa seja paga. 
Como Supervisor, a não requalificação anual até o dia 31 de 
janeiro terá como conseqüência o rebaixamento do Supervisor 
a Consultor Sênior a menos que você tenha atingido os 
requerimentos para ser qualificado como Produtor Qualificado, 
com conseqüente perda de todos os privilégios de um 
Supervisor. Todas as organizações de Supervisor em linha 
descendente serão transferidas em caráter permanente para o  
primeiro Supervisor Totalmente Qualificado da linha ascendente. 

Três Níveis de Sucesso
As pessoas que você patrocina pessoalmente como 
Consultores Independentes Herbalife Nutrition constituem o 
que chamamos de seu primeiro nível. Podem ser seus amigos, 
parentes ou colegas, ou até mesmo pessoas que você  
acabou de conhecer. Você pode patrocinar pessoalmente 
quantas pessoas desejar em todos os países nos quais a  
Herbalife Nutrition esteja operando oficialmente. Quando os seus  
Consultores Independentes de primeiro nível patrocinam 
outros Consultores Independentes, esses novos Consultores 
Independentes passam a constituir o segundo nível da sua 
organização. Quando os Consultores Independentes de 
segundo nível, por sua vez, patrocinam outros, esses novos 
Consultores Independentes passam a constituir o terceiro 
nível da sua organização Herbalife Nutrition.
Oferecendo treinamento adequado aos seus Consultores 
Independentes e incentivando-os a seguir o seu exemplo, 
você estará ajudando cada membro de sua equipe a obter a 
qualificação para o nível de Supervisor. Como Supervisor, com 
Supervisores Totalmente Qualificados ou em Qualificação 
nos três níveis de sua organização, você se qualifica para 
ganhar Royalties de 1% a 5% de seu Volume Organizacional.

Pagamento de Royalties
O percentual de Royalties será baseado no seu Volume Total  
de cada mês e se você produzir menos de 500 Pontos de  
Volume, não terá direito a Royalties. Se produzir 2.500 
Pontos de Volume ou mais, receberá 5% do Volume 
Organizacional dos três níveis ativos de sua linha 
descendente. A Escala de Ganhos de Royalties indica os 
requisitos de Volume que um Supervisor deverá atingir todos  
os meses para ter direito a recebimento de Royalties. 

GANHOS DE ROYALTIES

08/01/2012
Mês de Qualificação do  

Supervisor de linha 
descendente

Fevereiro de 2014
Caso não tenha se tornado um Supervisor 

Totalmente Qualificado, o Patrocinador 
perde o Consultor Independente de linha 
descendente qualificado como Supervisor

08/01/2012 - 31/01/2014
Oportunidade para o Patrocinador se qualificar como Supervisor

Escala de Ganho de Royalties

 Seu Total de % de Ganho em 
 Pontos de Volume  Royalties
 
 0–499 0%

 500–999 1%

 1.000–1.499 2%

 1.500–1.999 3%

 2.000–2.499 4%

 2.500 ou mais 5%

Exemplo:
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O pagamento de Royalties é efetuado da seguinte 
maneira:
No exemplo abaixo, atribuído o percentual máximo de 5%,  
seu ganho em Royalties foi calculado sobre 30.000 Pontos de  
Volume Organizacional, o que dá a você 1.500 Pontos de  
Royalties. Os Pontos de Royalties são utilizados para fins de  
qualificação. O pagamento de Royalties é calculado sobre o  
preço base dos produtos no país em que o produto foi  
comprado.* Em certos países, os ganhos de Royalties serão  
convertidos em moeda local.

*Em alguns casos, devido à moeda, custos e outros fatores, 
a base sobre a qual são calculados os ganhos pode não ser 
igual ao preço base de varejo do produto no país em questão.

Royalty Roll-Up
Com um Supervisor, você também tem a oportunidade de 
receber Royalties Roll Up. Roll Ups são pagos ao Supervisor 
de linha ascendente apropriado quando um Supervisor 
de linha descendente que recebe ganhos sobre a linha, 
ganhar menos do que o ganho máximo de 5% de Royalties. 
A porcentagem de Roll-Up é a diferença entre o ganho 
máximo de 5% de Royalties Overrides e a porcentagem 
recebida pelo Supervisor de linha descendente que recebe 
ganhos sobre a linha.
Para ser elegível para receber Royalties Roll Up, um 
Supervisor deve estar no nível máximo de ganho de 5% de 
Royalties, de acordo com a Escala de Ganhos de Royalties.  
Um Supervisor não pode ganhar mais do que 5% de 
Royalties sobre qualquer volume.

Equipe Mundial
A qualificação para a Equipe Mundial é um importante passo  
para o seu negócio Herbalife Nutrition e uma demonstração 
do seu sucesso. A Equipe Mundial é a sua plataforma de 
lançamento para obter a qualificação para a Equipe TAB.
Para se Qualificar:
Alcance 10.000 Pontos de Volume Total em um 
determinado mês depois de se tornar um Supervisor em 
Qualificação ou um Supervisor totalmente qualificado,
OU Alcance 2.500 Pontos de Volume Total em 4 meses  
consecutivos depois de se tornar um Supervisor em 
Qualificação ou um Supervisor totalmente qualificado.

OU Alcance 500 Pontos de Royalties em um determinado mês. 
Considerando que você tenha conseguido sua qualificação a  
Supervisor, após ter acumulado o Volume de Pontos ou  
Royalties listados acima, você será um membro da Equipe  
Mundial no mês seguinte à qualificação.

Você Ganhará:
• Todos os benefícios de um Supervisor
•  Um kit contendo um certificado personalizado da Equipe 

Mundial e um pin da Equipe Mundial

Você também poderá:
•  Participar de reuniões de planejamento e treinamento  

voltadas para o desenvolvimento de seu progresso até a  
qualificação como membro da Equipe TAB

EQUIPE TAB:
Os Supervisores de sucesso têm a oportunidade de escalar um 
degrau superior do Plano de Vendas e Marketing da Herbalife 
Nutrition: a Equipe TAB. Cumprindo certos requisitos iniciais, os 
Supervisores passam a ser membros da Equipe TAB. A Equipe 
TAB é constituída de três níveis: Equipe de Expansão Global 
(GET), Equipe de Milionários e Equipe de Presidentes.
A condição de membro da Equipe TAB indica que o Supervisor 
desenvolveu um grupo forte e ativo de Supervisores em 
linha descendente, a partir do exercício de suas atividades 
de forma regular e organizada, na forma de empresa, e 
demonstra disposição de assumir um papel de líder na 
Herbalife Nutrition. Ao alcançar o status da equipe TAB você 
estará elegível a receber benefícios adicionais da empresa e o 
status de líder. Ao atingir cada novo nível, você participará de 
treinamentos avançados, terá direito a Bonificações (Mensais) 
de Produtividade inigualáveis e poderá se qualificar para outros 
prêmios e incentivos excepcionais. Para a correta adequação 
das atividades de um membro da Equipe TAB às questões 
formais, o membro da Equipe TAB deve possuir os registros 
de empresa.

Bonificações (Mensais) de Produtividade  
para Membros da Equipe TAB
Como membro da Equipe TAB, você tem a possibilidade 
de se qualificar para receber Bonificações (Mensais) 
de  Produtividade de 2% a 7% de todo o Volume 
Organizacional de sua linha descendente. As Bonificações 
(Mensais) de  Produtividade são pagas mensalmente 
a todos os membros qualificados da Equipe TAB. É 
necessário apresentar o Formulário de Inscrição e Acordo 
de Bônus de Produção devidamente preenchido que  
deverá ser aceito e aprovado pela Herbalife Nutrition para 
que os ganhos sejam processados. Este formulário será 
enviado a você pela Herbalife Nutrition durante o seu período 
de qualificação (veja modelo de formulário à página 35 deste 
manual). Consulte também as qualificações específicas de cada  
equipe para obter mais informações sobre as Bonificações  
(Mensais) de Produtividade.

Bonificação Anual 
Uma bonificação que representa uma porcentagem das 
vendas anuais da empresa em todo o mundo é distribuída 
anualmente entre os membros da Equipe de Presidentes da  
Herbalife Nutrition, em reconhecimento por seu desempenho 
excepcional em vendas de produtos Herbalife Nutrition.

Viagens de Incentivo e Eventos de Treinamento 
Para nós, é de suma importância reconhecer e premiar 
as realizações dos Consultores Independentes 
e, por isso, oferecemos Viagens de Incentivo e 
Eventos de Treinamentos que são divertidos e  
informativos. As Viagens de Incentivo e os Eventos de 
Treinamento da Herbalife Nutrition levam você a lugares 
incríveis em todos os pontos do planeta, proporcionando-lhe a  
oportunidade de aprender como atingir seus objetivos,  
aumentar seu potencial de ganhos e construir um negócio  
internacional sem deixar o conforto de seu lar. Isso tudo  
enquanto você desfruta dias felizes, que certamente trarão  
muita satisfação à sua vida.

 Exemplo de Ganhos de Royalties

2.500 Pontos 
de Volume Total

10.000 Pontos 
de Volume Total

10.000 Pontos 
de Volume Total

10.000 Pontos 
de Volume Pessoal 

Seu Total em 
Royalties = 1.500 
Pontos de Royalties 

5% = 500 Pontos 
de Royalties

5% = 500 Pontos 
de Royalties

5% = 500 Pontos 
de Royalties

=

=

=

=

VOCÊ

Supervisor
de Primeiro 

Nível

Supervisor
de Segundo 

Nível

Supervisor
de Terceiro 

Nível
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TAB –  Os níveis a seguir representam os níveis de 
reconhecimento e compensação dentro da 
equipe TAB. 

Equipe de Expansão Global (GET)
Para se qualificar:
•  Alcance 1.000 Pontos de Royalties por mês, em  

três meses consecutivos. No mês seguinte, você  
estará qualificado como   membro da Equipe de  
Expansão Global

Você receberá:
• Placa e pin da Equipe de Expansão Global 
• Todos os benefícios de um Supervisor
Você também poderá:
•  Ser elegível  aganhar até 2% de Bônus mensal de produtividade do 

volume organizacional de sua linha descendente. - Por gentileza  
verifique as “Diretrizes de Ganho de Bonificações (Mensais)  
de Produtividade para a Equipe TAB”. Ao completar sua  
qualificação, você receberá um comunicado detalhado que  
especificará os requisitos mensais para seus ganhos de  
Bonificações (Mensais) de Produtividade. 

•  Qualificar-se para Viagens de Incentivo e Eventos de  
Treinamento

• Participar de treinamentos avançados especiais
• Participar de conferências telefônicas especiais

Equipe de Milionários
Para se qualificar:
•  Alcance 4.000 Pontos de Royalties por mês, em  

três meses consecutivos. No mês seguinte, você  
estará qualificado como membro da Equipe  
de Milionários 

Você receberá:
• Placa e pin da Equipe de Milionários
• Todos os benefícios de um Supervisor

Você também poderá:
•  Depois de um período de espera de dois meses, você 

estará elegível a ganhar até 4% de Bônus mensal de 
produtividade do volume organizacional de sua linha 
descendente. Bonificações (Mensais) de  Produtividade  
dependendo do seu nível de qualificação - Por gentileza  
verifique as “Diretrizes de Ganho de Bonificações (Mensais)  
de Produtividade para a Equipe TAB”. Ao completar sua  
qualificação, você receberá um comunicado detalhado que  
especificará os requisitos mensais para seus ganhos de  
Bonificações (Mensais) de Produtividade.

•  Qualificar-se para Viagens de Incentivo e Eventos de  
Treinamento

•  Desenvolver suas habilidades de oratória e apoiar nos  
treinamentos mundiais

• Participar de conferências telefônicas especiais

Equipe de Presidentes
Para se qualificar:
•  Equipe de Presidentes: Alcance 10.000 Pontos de  

Royalties por mês, em três meses consecutivos.  
Após um período de espera de três meses, ganhe  
de 2% a 6% de Bonificações (Mensais)  
de Produtividade.

Níveis de compensação da Equipe de Presidentes
•  Presidente 20k: Alcance 20.000 Pontos de Royalties por mês, 

durante três meses consecutivos. 
•  Presidente 30k: Alcance 30.000 Pontos de Royalties por 

mês, durante três meses consecutivos. Após um período de 
espera de três meses, ganhe de 2% a 6,75% de Bonificações  
(Mensais) de Produtividade.

•  Presidente 50k: Alcance 50.000 Pontos de Royalties por  
mês, durante três meses consecutivos. Após um período de  
espera de três meses, ganhe de 2% a 7% de Bonificações  
(Mensais) de Produtividade

Você receberá:
•  Placa e pin que simbolizam todo o prestígio da Equipe  

de Presidentes
• Todos os benefícios de um Supervisor 
No primeiro dia do mês subsequente à conclusão de sua 
qualificação, você será atualizado para o nível correspondente a 
sua nova qualificação na Equipe de Presidentes .

Você também poderá:
•  Depois de um período de espera de três meses, você estará 

elegível a ganhar até 7% de Bônus mensal de produtividade 
baseado em seu nível de qualificação. - Por gentileza  
verifique as “Diretrizes de Ganho de Bonificações (Mensais)  
de Produtividade para a Equipe TAB”. Ao completar sua  
qualificação, você receberá um comunicado detalhado que  
especificará os requisitos mensais para seus ganhos de  
Bonificações (Mensais) de Produtividade.

•  Qualificar-se para Viagens de Incentivo e Eventos de  
Treinamento.

• Participar de conferências telefônicas especiais.

Política de Reconhecimento
A Herbalife Nutrition concede itens de reconhecimento como 
pins, placas e joias (embora a isso não limitado), regularmente aos 
Consultores Independentes que atingirem certas qualificações.
Caso o prêmio não seja recebido, o Departamento de Awards 
deve ser contatado através do Canal Inteligente ou pelo telefone 
(11) 3879-7822 ou 0300-789-2122
 de segunda á sexta-feira das 8h30 às 17h30. A Solicitação deve 
ser recebida pela Herbalife Nutrition em até no máximo seis (6) 
meses após a data de qualificação associada ao item.
 
Política de Substituição ou  
Reparo de Itens de Reconhecimento
A Herbalife Nutrition busca oferecer reconhecimentos da 
mais alta qualidade disponíveis. Caso qualquer item que tenha 
recebido apresente defeitos ou esteja danificado de alguma 
forma, é possível devolvê-lo(s) para substituição dentro de seis 
(6) meses da data de qualificação original correspondente.
Após esse período de seis (6) meses, você poderá devolver 
o(s) item(s) com defeito para serem restaurados ou reparados 
profissionalmente, sujeitos a cobrança de acordo com o 
valor de cada item, por meio de um formulário de dedução e 
compensações. Quaisquer desvios dessa política poderão 
ocorrer de acordo com o critério exclusivo e absoluto da 
Herbalife Nutrition.
 
A solicitação poderá ser realizada da mesma forma, contatando 
o Departamento de Awards através do Canal Inteligente ou pelo 
telefone (11) 3879-7822 de segunda á sexta-feira das 8h30 às 
17h30.
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DECLARAÇÃO DE GANHO MÉDIO BRUTO PAGO PELA HERBALIFE NUTRITION NO BRASIL EM 2018 
 
As pessoas se tornam Consultores Independentes Herbalife Nutrition por uma série de razões. A maioria (73%)(1) se 
junta à Herbalife Nutrition em primeiro lugar para comprar com desconto produtos que eles e suas famílias utilizam. 
Outros querem obter ganhos através de uma atividade comercial flexível, experimentando o sistema de vendas 
diretas, e são encorajados pelo baixo custo de início de negócio da Herbalife Nutrition (o Kit De Inicio Doce de Leite 
custa R$ 103,00 (2), mais fretes e impostos aplicáveis), e a garantia de devolução do dinheiro(3). Não é necessário 
adquirir grandes quantidades de produtos ou outros materiais. Na realidade, a política corporativa da Herbalife 
Nutrition desencoraja a compra de ferramentas de vendas, especialmente nos primeiros meses do Contrato do 
Consultor Independente.            
 
Se você é uma pessoa que esta buscando uma renda em uma atividade comercial flexível, nós queremos que você 
tenha expectativas realistas sobre a renda que é possível ganhar. Um Contrato do Consultor Independente é como 
a adesão a uma academia: os resultados variam de acordo com o tempo, energia e dedicação que você coloca no 
negócio. Qualquer um que considerar a oportunidade de negócio precisa entender a realidade da venda direta. É 
um trabalho árduo. Não há atalhos ou garantias de ganhos substanciais ou de sucesso. No entanto, para aqueles 
que dedicarem tempo e energia para desenvolver uma base estável de clientes e, em seguida, orientar e treinar 
outros a fazerem o mesmo, a oportunidade para crescimento pessoal e de uma renda existe.    
 

LUCRO NAS SUAS PRÓPRIAS VENDAS: Um dos ganhos que o Consultor Independente pode ter é o 
lucro, depois das despesas, da revenda de produtos Herbalife Nutrition. Os Consultores Independentes 
podem decidir por si a maneira como fazem o negócio, a quantidade de dias e horas que trabalham, as 
despesas que assumem e os preços que cobram.   
 
COMPENSAÇÃO DE MULTINÍVEL: Alguns Consultores Independentes (20%) patrocinam outras pessoas a 
se tornarem Consultores Independentes Herbalife Nutrition. Dessa forma, eles podem construir e manter as 
suas próprias organizações de vendas de linha descendente. Eles não recebem nenhum pagamento por 
patrocinar novos Consultores Independentes. Eles são pagos exclusivamente com base na venda de 
produtos para os seus Consultores Independentes de linha descendente para sua própria compensação, ou 
para a venda no varejo para outros. Esta oportunidade de compensação multinível é detalhada no Plano de 
Vendas e Marketing da Herbalife Nutrition, que está disponível online em hrbl.me/ptBR-SMP.  
 
Para os 12,3 % de Consultores Independentes Herbalife Nutrition que são lideres de vendas(4) com 
linha descendente, a compensação média recebida da empresa em 2018 foi de R$ 9,447,00.  Esta 
quantia não inclui as despesas incorridas na operação ou na promoção de seus negócios.                                                               
                                                                

Na tabela abaixo, nós resumimos os benefícios econômicos disponíveis aos Consultores Independentes Herbalife 
Nutrition em 2018. Para 88% dos Consultores Independentes, os benefícios econômicos resultaram exclusivamente 
na obtenção do preço com desconto nos produtos que adquiriram para o uso pessoal e de suas famílias ou para 
revenda para outros, sendo que nenhum desses benefícios representa um pagamento efetuado pela empresa. 
 
A Compensação de Multinível paga aos Consultores Independentes, resumida abaixo, não inclui as despesas 
incorridas por um Consultor Independente na operação ou promoção do seu negócio, tais despesas de negócio 
podem variar muito, e elas podem incluir publicidade ou despesas promocionais, amostras de produtos, 
treinamento, aluguel, viagens, custos de telefonia e internet, e despesas diversas. Os ganhos resumidos abaixo não 
significam uma garantia que qualquer Consultor Independente em especial receberá tais valores. Estes números 
não devem ser considerados como garantias ou projeções de seus lucros ou ganhos. Sucesso na Herbalife Nutrition 
provém apenas de esforços bem sucedidos nas vendas de produtos, que exigem um trabalho árduo, dedicação e 
liderança. Seu sucesso dependerá de como você efetivamente exercer essas qualidades, e do resultado que tiver 
delas. 
____________________________________________ 
(1) 73% baseado numa Pesquisa de ex Consultores Independentes dos Estados Unidos realizada pelo Lieberman  
Research Worldwide Inc. ("LRW") ,em Janeiro de 2013, com uma margem de erro de +/- 3,7%.    
(2) Preço citado para o Brasil em março de 2018, e sujeito a alteração. Para o preço atual, acesse o site http://oportunidade.herbalife.com.br   
(3) Se solicitado em até 90 dias, para a devolução do Kit Bem-vindo à Herbalife Nutrition, ou em até um ano para devolução dos produtos e 
materiais de apoio de vendas Herbalife Nutrition em estoque, que não tenham sido usados e que estejam em condições de revenda, ao deixar o 
negócio. 
(4) Líderes de Vendas são Consultores Independentes que alcançaram o nível de Supervisor ou acima. Veja mais detalhes no Plano de Vendas e 
Marketing em hrbl.me/ptBR-SMP 
61,3% dos Líderes de Vendas até 1º de fevereiro de 2018, se requalificaram até 31 de janeiro de 2019 (incluindo 41,1% dos que eram Líderes de 
Vendas pela primeira vez). 
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A maioria desses Consultores Independentes que receberam acima de R$ 100.000,00 da Herbalife Nutrition em 
2018, atingiram o nível da Equipe de Milionários. Durante o ano de 2018, quatro Consultores Independentes 
brasileiros passaram ao nível da Equipe de Milionários somando-se ao atual Grupo. Eles têm em média sete anos 
como Consultores Independentes da Herbalife Nutrition, antes de chegarem à Equipe de Milionários, sendo o maior 
período onze anos e o menor, menos de quatro anos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev.29/08/2019 

Consultores Independentes de Nível Único* sem linha descendente 

Oportunidade  
Econômica 

Consultores* As vantagens econômicas para os Consultores Independentes de 
Nível Único são preços de atacado em produtos para consumo pelo 
Consultor Independente e sua família, bem como a oportunidade de 
vender os produtos no varejo para os não-Consultores. Nenhuma 
dessas vantagens resulta em pagamentos feitos pela empresa e, 
portanto, estão excluídas desta tabela. 

 
% 

• Preço de atacado em 
compras de produto   

• Lucro de varejo nas 
vendas para não-
Consultores 

 
80,0% 

Não Líderes de Vendas com linha descendente 
Oportunidade 
Econômica 

Consultores* Além dos benefícios econômicos dos Consultores Independentes 
de Nível Único acima, que não estão incluídos nesta tabela, alguns 
Não Líderes de Vendas com linha descendente podem ser 
elegíveis para receber ganhos no atacado da Herbalife Nutrition 
sobre compras de produtos de sua linha descendente feitas 
diretamente junto a Herbalife Nutrition. 
 
38% dos Consultores Independentes elegíveis receberam tais 
pagamentos em 2018. O pagamento total médio aos Consultores 
Independentes foi de R$ 110,00. 

% 
• Preço de atacado em 

compras de produto  
• Lucro de varejo nas 

vendas para não-
Consultores  

• Lucro no atacado em 
pedidos feitos pela 
linha descendente  

7,6% 

Líderes de Vendas com linha descendente 
Oportunidade 
Econômica 

Consultores * Todos os Líderes de Vendas com linha descendente Esta tabela 
inclui o Lucro 
no Atacado, 
Royalties e 
Bônus, pagos 
pela Herbalife  
Nutrition. Esta 
tabela não 
inclui 
montantes 
recebidos por 
Consultores 
Independentes 
em suas 
vendas de 
produtos 
diretamente 
para outros. 

% Média de 
Pagamentos 
feitos pela 
Herbalife  
Nutrition 

(em Reais) 

% do Grupo Total 

Ganho 
Bruto 

Médio R$ 
• Preço de atacado em 

compras de produto  
• Lucro de varejo nas 

vendas para não-
Consultores  

• Lucro no atacado em 
pedidos feitos pela 
linha descendente  

• Ganhos Multinível 
sobre as vendas de 
linha descendente 
• Royalties 
• Bônus 

12,3% 

>250.000   0,6% 717.674 
100.001-250.000   1,0% 151.835 
50.001-100.000   1,3%   71.832 
25.001-50.000   1,9%   34.531 
10.001-25.000   4,6%   15.481 
2.501-10.000 14,3%     4.950 

1-2.500 58,9%        701 
0 17,4%            0 

Total 
 100%    9.447 

*6% Consultores de Nível único são Líderes de Vendas sem uma linha descendente. 
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Prêmios & Reconhecimento da Equipe de Presidentes Plus

Prêmios da Equipe  
de Presidentes “Plus”
Os prêmios da Equipe  
de Presidentes “Plus”  
são baseados na  
produção (Volume de 
janeiro até dezembro). 
Estes prêmios são 
entregues anualmente  
na Extravaganza.

O modelo de relógio pode variar de acordo com a disponibilidade no momento da qualificação. 

Relógio de Ouro e 
Diamantes Cartier
1.000.000 Pontos
de Royalties

Relógio Cartier
250.000 Pontos
de Royalties

im
ag

en
s 

ilu
st

ra
ti
va

s

Anel de Ouro e Marquis 
de Diamantes
500.000 Pontos 
de Royalties

Relógio de Ouro e 
Diamantes Cartier 
750.000 Pontos 
de Royalties

EQUIPE DE PRESIDENTE "PLUS"

Prêmios & Reconhecimento da Equipe de Presidentes Plus
Abotoaduras e Brincos de Ouro e Diamante
Para se qualificar, você deverá atingir 15.000 Pontos de Royalties 
por três meses consecutivos.

Equipe de Presidentes – Executivo
Ter um (1) membro da Equipe de Presidentes em seu primeiro nível  
que tenha preenchido todos os requisitos de qualificação. 

Equipe de Presidentes – Executivo Sênior
Ter dois (2) membros da Equipe de Presidentes em duas linhas diferentes  
do primeiro nível, que tenham preenchido todos os requisitos de qualificação. 

Equipe de Presidentes – Executivo Internacional 
Ter três (3) membros da Equipe de Presidentes em três linhas diferentes  
do primeiro nível, que tenham preenchido todos os requisitos de qualificação.

Equipe de Presidentes – Executivo Chefe 
Ter quatro (4) membros da Equipe de Presidentes em quatro linhas diferentes  
do primeiro nível, que tenham preenchido todos os requisitos de qualificação. 

Chairman’s Club 
Ter cinco (5) ou mais membros da Equipe de Presidentes em cinco linhas diferentes  
do primeiro nível, que tenham preenchido todos os requisitos de qualificação.

Círculo do Fundador
Ter dez (10) ou mais membros da Equipe de Presidentes em dez ou mais linhas 
diferentes do primeiro nível, que tenham preenchido todos os requisitos de 
qualificação.

Um Diamante

Dois Diamantes

Três Diamantes

Quatro Diamantes

Cinco Diamantes

Dez Diamantes
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Qualificações 
por 

Nível de Equipe

O modelo de relógio pode variar de acordo com a disponibilidade no momento da qualificação. 
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Qualificações por Nível de Equipe TAB
Abaixo temos um quadro com as qualificações para cada nível de Equipe TAB de fácil compreensão:

Requisitos para cada Porcentagem de Ganho 
de Bonificações (Mensais) de Produtividade
Uma vez qualificado e/ou requalificado para um determinado nível de porcentagem de ganhos da Equipe  
TAB, deverá cumprir o disposto abaixo em cada um dos meses para ganhar Bonificações (Mensais) de  
Produtividade da Equipe TAB durante seu período de ganhos:  

Diretrizes de pagamento do Bonus de Produção da Equipe TAB. 
Para ajudá-lo a entender melhor o Pagamento de Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB, elaboramos as  

seguintes diretrizes:

• Quando um membro da Equipe TAB abaixo do seu nível ganha uma Bonificação (Mensal) de Produtividade da Equipe TAB em

um nível de % inferior ao seu, você ganhará a diferença de % do nível dele. Por exemplo, se você ganha uma Bonificação

(Mensal) de Produtividade de Membro da Equipe TAB no nível de 6% e seu Membro da Equipe TAB abaixo de você ganha

Bonificação (Mensal) de Produtividade de Membro da Equipe TAB no nível de 2%, você ganhará 6% sobre aquele Membro

da Equipe TAB e os restantes 4% da Bonificação (Mensal) de Produtividade da Equipe TAB sobre a organização em linha

descendente abaixo dele, até o próximo membro que obtiver ganhos de Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe

TAB. Seus ganhos de Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB abaixo daqueles que ganham na Equipe TAB

em linha descendente dependerão da % de ganhos de cada membro da Equipe TAB.

Qualificação Períodos de Espera e de Ganhos

Equipe
Pontos Royalties 

necessários por mês durante  
3 meses consecutivos

Período 
de Espera Período de Ganhos

12 meses a partir da Data de Qualificação/Requalificação

12 meses depois de completado o período de espera

12 meses depois de completado o período de espera

12 meses depois de completado o período de espera

12 meses depois de completado o período de espera

12 meses depois de completado o período de espera

1.000

4.000 

10.000 

20.000

30.000

50.000

Equipe de Expansão Global (GET)

Equipe de Milionários (MIL)

Equipe de Presidentes (PRES)

Presidente 20K (20K)

Presidente 30K (30K)

Presidente 50K (50K)

Nenhum

2 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

Nível Máximo  
de % de Ganho

Volume de 
Pontos Total 
Necessário

Pontos de 
Royalties 

Necessários 
para Máx. 2%  

de BP da Equipe 
TAB 

Pontos de 
Royalties 

Necessários 
para Máx. 4%  

de BP da Equipe 
TAB

Pontos de 
Royalties 

Necessários 
para Máx. 6%  

de BP da Equipe 
TAB 

Pontos de 
Royalties 

Necessários 
para Máx. 6,5%  

de BP da Equipe 
TAB

Pontos de 
Royalties 

Necessários  
para Máx. 6,75%  
de BP da Equipe 

TAB 

Pontos de 
Royalties 

Necessários 
para Máx. 7%  

de BP da Equipe 
TAB

2%

4%

6%

6,5%

6,75%

7%

5.000*

3.000

2.500

2.500

2.500

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000 50.000

* Durante o período de 01/10/2020 até 31/03/2021, em caráter temporário e promocional, o volume total de pontos necessários para ser elegível ao 
bônus de produção será reduzido. Para maiores informações, acesse hrbl.me/SPRINT3500
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• Quando um membro da Equipe TAB abaixo de você ganha Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB no mesmo  
 nível de % que você, você ganhará sobre aquele membro da Equipe TAB, mas não poderá ganhar Bonificações (Mensais) de  
 Produtividade da Equipe TAB sobre os que estão abaixo dele.
• Quando um membro da Equipe TAB abaixo de você ganha Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB em  
 um nível mais alto do que você, você não poderá ganhar Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB sobre aquele  
 membro da Equipe TAB ou sobre os que estão abaixo dele.
•  Lembre-se que, para ser elegível às Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB, seu Formulário de Inscrição e 

Acordo de Bônus de Produção preenchido deve ter sido aceito e aprovado pela Herbalife Nutrition, e todos os demais termos e 
condições devem ser cumpridos, incluindo, mas não se limitando, ao(s) registro(s) do Membro da Equipe TAB como empresa 
ou empresário.

Requalificação do Bonus de Produção 
Requalificação
Para continuar em seu nível de ganhos, simplesmente alcance por três meses consecutivos os requisitos de Pontos de Royalties 

(o mesmo da qualificação original) todos os anos durante seu período de requalificação. 

Por gentileza observe que: 
Quando você se qualifica para qualquer nível de Equipe, você mantém aquele nível independentemente de seu nível de % de 

ganhos de Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB (a menos que você atinja um status da Equipe TAB superior 

ou não se requalifique como Supervisor). 

Se você não se requalificar para qualquer nível de % de ganho de Bonificações (Mensais) de Produtividade da Equipe TAB 

durante seu último período de requalificação e mais tarde qualificar-se para o mesmo nível, você deverá observar o período de 

espera antes de começar a ter os ganhos naquele nível.

Período de Requalificação
Para permitir que você tenha tempo suficiente para requalificar-se e continuar a receber suas Bonificações (Mensais) de 

Produtividade da Equipe TAB, você terá um período de 12 meses a partir da data de sua última qualificação/requalificação de Equipe.

Para mais esclarecimentos, favor contatar o Departamento de Serviços ao Consultor,  

pelo telefone (11) 3879-7822 ou 0300-789-2122 - Canal Inteligente no site MyHerbalife.com.br

DIRETRIZES DE GANHO DE BONIFICAÇÕES (MENSAIS)
DE PRODUTIVIDADE PARA A EQUIPE TAB

Exemplos de Períodos de Elegibilidade para Bônus de Produção
Período de Qualificação

JAN

1.000
Pontos

Royalties

1.000
Pontos

Royalties

1.000
Pontos

Royalties

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

Equipe GET

Elegível para ganhar 2% BP da Equipe TAB de abril a março

Período de Requalificação de abril a março

Período de Qualificação

JAN

4.000
Pontos

Royalties

4.000
Pontos

Royalties

4.000
Pontos

Royalties

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN ABRFEV MAIMAR

Equipe de Milionários

Elegível para ganhar 4% BP da Equipe TAB de junho a maio

Período de Requalificação de abril a março

Período 
de Espera 

Período de Qualificação

JAN

10k, 20k, 30k, 50k 
Pontos de Royalties 

x 3 meses

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN ABRFEV MAI JUNMAR

Equipe de Presidentes 

Elegível para ganhar 6% BP da Equipe TAB de julho a junho 

Período de Requalificação de abril a março

Período de Espera 
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GLOSSÁRIO

Os termos a seguir são utilizados com freqüência ao longo de todo este manual. Todos os termos abaixo foram adotados somente 
para efeitos do Plano de Vendas e Marketing da Herbalife Nutrition, não possuindo qualquer relação com quaisquer outros  
significados ou definições legais. Desse modo, os termos abaixo possuem conotações específicas na Herbalife Nutrition e, por isso, é  
importante que você se familiarize com eles, integrando-os ao seu vocabulário o mais depressa possível.
Base de Ganhos: valor base determinado a um produto sobre o qual  
são calculados os ganhos.

Bonificação de Produtividade: bonificação de 2%, 4% ou 6% a 7%  
sobre o Volume Organizacional descendente paga a membros  
qualificados da Equipe TAB que cumprem requisitos específicos.

Cliente: qualquer pessoa que compre os produtos Herbalife Nutrition 
pelo preço de varejo e não seja um Consultor Independente Herbalife 
Nutrition.

Construtor de Sucesso: um Consultor Independente que faça, em 
um único pedido, 01.000 Pontos de Volume com 42% de desconto.

Consultor Sênior: Consultor Independente qualificado para fazer 
compras com descontos de 35% a 42%.

Diferencial de Royalties (Royalty Roll-ups): a Herbalife Nutrition paga 
aos Supervisores o percentual máximo de 5% de Royalties para cada um  
dos três (3) níveis de Supervisores em linha descendente. O diferencial  
de Royalties é pago ao Supervisor de linha ascendente quando um  
Supervisor de sua linha descendente tem direito a menos que o 
percentual máximo de 5% de Royalties por nível. Nesse caso, a 
diferença entre os 5% e o percentual de ganho do Supervisor (1% a 
4%) constitui o diferencial de Royalties. 

Divisão de Lucro no atacado: O lucro no atacado recebido da linha 
descendente que esteja fazendo pedidos com um desconto inferior 
ao seu desconto no final do mês de volume. Podendo ser de até 
25%, será dividido entre o Consultor Sênior, o Produtor Qualificado, 
o Supervisor em Qualificação e o Supervisor Totalmente Qualificado 
elegíveis acima do Consultor que estiver realizando a compra.

Consultor Independente: qualquer pessoa que compre um Kit Bem-
Vindo à Herbalife Nutrition e apresente uma proposta devidamente 
preenchida e válida do Contrato com a Herbalife Nutrition.

Consultor Independente de Primeiro Nível: todo Consultor 
Independente patrocinado pessoal e diretamente por você é 
considerado um Consultor Independente de seu primeiro nível. 

Escala de Descontos do Consultor Independente: escala de 
descontos de 35% a 50%, permitidos apenas após alcançar volumes 
específicos de compras.

Linhagem: todos os Consultores Independentes que integram uma 
organização, como Patrocinadores ou Patrocinados. 

Lucro no Atacado: é a diferença entre o preço com desconto pago 
pelo Patrocinador e o preço pago pelos Consultores Independentes 
em linha descendente.

Lucro no Varejo: é a diferença entre o preço com desconto pago 
pelo Consultor Independente e o preço de venda no varejo por este 
praticado ao seu cliente.

Membro da Equipe TAB: um Consultor Independente que cumpriu 
todos os requisitos para se tornar membro da Equipe GET, da Equipe 
de Milionários ou da Equipe de Presidentes. 

Mês de Qualificação: é o mês em que um Consultor Independente 
atinge o Volume requerido para se qualificar como Supervisor.

Organização Ascendente: seu Patrocinador, o Patrocinador deste, o 
Patrocinador daquele e assim por diante.

Organização Descendente: todos os Consultores Independentes 
patrocinados pessoalmente por você, além de todas as outras 
pessoas patrocinadas por eles.

Organização Pessoal do Supervisor: inclui todos os Consultores 
Independentes da linha descendente do Supervisor nos níveis de 
Consultor Independente, Consultor Sênior, Construtor de Sucesso, 
Produtor Qualificado e Supervisor em Qualificação.

Patrocinador: um Consultor Independente que apresenta outro 
indivíduo como Consultor Independente Herbalife Nutrition.

Pontos de Royalties: utilizados para fins de qualificação, representam a  
soma do Volume Organizacional de um Supervisor multiplicado pelo 
seu percentual de ganhos em Royalties.
Ponto de Volume: valor em pontos atribuído a cada produto Herbalife 
Nutrition, igual em todos os países. Os Pontos de Volume são 
utilizados para fins de qualificação e bonificações.

Produtor Qualificado: Um Consultor Independente que acumulou 
2500 Pontos de Volume Pessoal comprados diretamente da Herbalife 
Nutrition em seu próprio número de identificação (PPV – Personally 
Purchased Volume ) dentro de um período de 3 meses qualificando-
se para adquirir produtos com 42% de desconto e para compartilhar 
o lucro das vendas de atacado. O status pode ser alcançado utilizando 
até 1.500 Pontos de Volume de linha descendente, com o restante 
de1.000 pontos de Volume Comprado Pessoalmente

Royalties: percentual de 1% a 5% ganho pelos Supervisores 
Totalmente Qualificados sobre o Volume Mensal de compras 
produzido pelos três níveis de Supervisores Ativos de suas 
organizações.

Supervisor em Qualificação: Consultor Independente que tenha 
atingido os Pontos de Volume necessários para Qualificação como 
Supervisor no mês de qualificação. Desde que todas as qualificações 
exigidas tenham sido alcançadas, ele/ela será reconhecido(a) como 
Supervisor(a) Totalmente Qualificado(a) no dia 1º do mês seguinte 
Um Supervisor em Qualificação pode adquirir produtos com desconto 
temporário de 50%.

Supervisor Totalmente Qualificado: Consultor Independente que 
cumpriu todos os requisitos para qualificação como Supervisor e 
passa a ter direito a todos os privilégios de um Supervisor.

Último Dia Útil do Mês: este termo não identifica necessariamente o  
30º ou 31º dia do mês calendário. Se este dia cair num sábado, domingo 
ou feriado, poderá ser prorrogado a critério da Herbalife Nutrition para  
o 1º dia útil subseqüente. Consulte o Departamento de Serviços ao 
Consultor para confirmá-lo. As compras realizadas no 1º dia útil do 
mês poderão ter dupla destinação (mês de volume duplo). Caberá 
ao Consultor Independente especificar o mês para o qual quer destinar 
sua pontuação.

Volume Alcançado (Volume utilizado): O Volume que está sendo 
utilizado por sua linha descendente para fins de qualificação como 
Supervisor.

Volume de Equiparação (Matching Volume): Volume Total que um  
Supervisor Patrocinador precisa produzir em um determinado mês para  
igualar ou superar o Volume Alcançado (utilizado) pelo(s) Consultor 
Independente(es) de sua linha descendente que estejam em 
qualificação como Supervisor(es) 

Volume de Grupo: são as compras efetuadas com desconto temporário 
de 50% por Supervisor(es) em Qualificação na Organização Pessoal 
de um Supervisor.

Volume de Linha Descendente: Como um Não- Supervisor, volume 
de Linha descendente é baseado no volume comprados por seus 
Consultores Independentes de linha descendente diretamente da 
Herbalife Nutrition com desconto de 25% a 42%.

Volume Não Alcançado (volume livre): Volume que não está sendo 
utilizado por sua linha descendente para fins de qualificação como 
Supervisor.

Volume Organizacional: é o Volume sobre o qual um Supervisor recebe  
ganhos de Royalties.

Volume Pessoal: é o Volume comprado por você como um Supervisor  
Totalmente Qualificado e por todas as outras pessoas de sua organização  
descendente, excluídas todas as compras efetuadas com desconto de  
50% por Supervisores Totalmente Qualificados e Supervisores em 
Qualificação.

Volume Comprado Pessoalmente (Personally Purchased Volume – 
PPV): Volume adquirido diretamente da Herbalife Nutrition em seu 
próprio Número de Identificação (ID).
 
Volume Total: é a soma do Volume Pessoal com o Volume de Grupo.
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SATISFAÇÃO  
GARANTIDA HERBALIFE NUTRITION

Estamos confiantes de que nossos consumidores ficarão 
satisfeitos com os nossos produtos em todos os sentidos. 
No entanto, se por qualquer motivo, um cliente de varejo 
não estiver completamente satisfeito com qualquer 
produto Herbalife Nutrition comprado de um Consultor 
Independente, o cliente poderá solicitar o reembolso do 
Consultor Independente dentro de 30 dias contados da data 
em que o cliente receber o produto. O cliente será instruído a 
devolver a parcela não utilizada do produto, nas embalagens 
originais, ou vazias, juntamente com uma cópia do recibo 
de varejo e cópia do Formulário de Pedido, para o Consultor 
Independente de quem o cliente comprou o produto. O 
Consultor Independente deverá oferecer ao cliente um 
crédito total para a compra de outros produtos Herbalife 
Nutrition ou um reembolso total no valor do pedido.

O Consultor Independente Honrará a Garantia 

A Satisfação Garantida Herbalife Nutrition é limitada apenas 
pelas condições de certas garantias específicas associadas 
a determinados produtos e não se aplica a qualquer produto 
intencionalmente danificado ou mal utilizado. Se o cliente 
de varejo não estiver satisfeito, o Consultor Independente 
honrará a garantia do produto com rapidez e cortesia, de 
acordo com as instruções a seguir:
Ao efetuar suas vendas de varejo, o Consultor Independente 
deverá fornecer a cada cliente, o formulário padrão de 
Recibo de Pedidos de Clientes devidamente preenchido. É 
importante que o cliente saiba como contatar o Consultor 
Independente para solicitar mais produtos, fazer perguntas, 
etc. O Consultor Independente deverá manter uma cópia do 
Recibo de Pedidos de Clientes em seus arquivos para poder 
acompanhar devidamente o seu cliente. 

Se, entretanto, um cliente solicitar reembolso, o Consultor 
Independente terá de preencher um Formulário de Requisição 
de Reembolso. Peça o formulário ao Departamento de 
Serviços ao Consultor.

A seguir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em 
que o reembolso ou crédito foi pago ao cliente, o Consultor 
Independente enviará à Herbalife Nutrition o produto 
devolvido ou a porção restante dele, acompanhado do 
Formulário de Requisição de Reembolso e de sua via do 
Recibo de Pedidos de Clientes original. A Herbalife Nutrition 
substituirá o produto devolvido por produto idêntico tão logo 
tenha recebido o produto devolvido e toda a documentação 
pertinente.

Para casos de devolução pelo Consultor Independente, 
poderão existir questionamentos para garantir que a razão 
para o retorno é a insatisfação do Consultor Independente 
como consumidor, dos produtos devolvidos.
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PROCEDIMENTOS DE PEDIDOS

Esta seção do Manual do Consultor Independente destina-

se a familiarizar você com as práticas administrativas da 

Herbalife Nutrition que asseguram o bom andamento da 

atividade empresarial diária.

Todos os empreendimentos lucrativos estabelecem diretrizes 

claras para a condução do negócio. As normas fornecem 

os parâmetros dentro dos quais seu negócio pode ser 

conduzido. Muitas normas relativas à atividades comerciais e  

administração empresarial são determinadas externamente, 

por governos e seus órgãos reguladores, pela legislação do 

consumidor ou por códigos e práticas de mercado. Além das  

leis e regras que governam as atividades comerciais  

empresariais nos Estados Unidos, Brasil, em outros países e  

no mercado de vendas diretas, a Herbalife Nutrition desenvolveu 

um conjunto próprio de normas de conduta com o objetivo de  

assegurar tratamento justo e grau máximo de proteção para  

todos os Consultores Independentes.

Essas normas conferem coerência, segurança, integridade 

e honestidade ao sistema, permitindo à empresa, aos 

Consultores Independentes e ao público em geral desfrutar 

de total confiança no sistema e respeito por nosso negócio.

Leia atentamente essa política e procedimentos e familiarize- 

se com eles.

Geral
Lembramos que o Volume de Pontos é acumulado em 

bases mensais. Você começa a acumular Volume desde 

o primeiro dia do Mês e continua a fazê-lo até o Último Dia  

Útil daquele mês. 

O Último Dia do Mês necessariamente significa o dia 30 ou  

31 do mês calendário. No entanto, se o referido dia cair em  

um sábado, domingo ou feriado, poderá ser prorrogado a  

critério da Herbalife Nutrition para o 1º Dia Útil subseqüente. 

Consulte o Departamento de Serviços ao Consultor para 

confirmá-lo. Assim sendo, dependendo do mês, as compras 

realizadas no 1º Dia Útil do mês poderão ter dupla destinação 

(mês de Volume duplo). Caberá ao Consultor Independente 

especificar o mês para o qual quer destinar sua pontuação (o 

mesmo conceito vale para o final do mês de fevereiro).

Os pedidos podem ser colocados ao longo de determinado 

mês até o Último Dia Útil do Mês. No entanto, somente serão 

computados para fins de contagem de pontos os pedidos 

que forem pagos ou que tenham seu pagamento iniciado 

até o Último Dia Útil, pois o valor referente ao pagamento 

integral do pedido deve estar disponível na conta da Herbalife 

Nutrition, impreterivelmente, até o último dia útil do mês. 

Os prazos estabelecidos pela Herbalife Nutrition visam 

assegurar os ganhos justos de Royalties a todos os 

Consultores Independentes.

Os pedidos serão liberados para entrega (seja utilizando frete  

Herbalife Nutrition ou para retirada pelo Consultor Independente) 

tão logo o pagamento integral seja recebido e confirmado. 

Nenhuma mudança poderá ser feita no pedido após a liberação 

para entrega.

Para evitar transtornos tais como espera telefônica, linhas 

ocupadas ou sobrecarga no sistema, evite colocar seus pedidos 

no Último Dia Útil do Mês. Aproveite a comodidade da internet 

ou a maior disponibilidade de nossos atendentes nos demais 

dias e antecipe a colocação de seus pedidos ao longo do mês.

Procedimentos Importantes para Fazer Pedidos
Assim que você se cadastrar como Consultor Independente, 

você poderá comprar produtos de seu Patrocinador, de seu 

Supervisor de primeira linha ascendente, ou diretamente 

da Herbalife Nutrition.

Como Consultor Independente,  seu primeiro pedido poderá 

ter até 1.100 pontos de volume. Depois disso nos próximos 

10 dias você poderá continuar a comprar produtos para 

seu consumo pessoal, de seus downlines, ou de seus  clientes.

Neste período de 10 dias o total de todos esses pedidos 

não poderá passar de 3.999,99 pontos de volume.

Lembre-se de que todos os pedidos devem ser colocados 

diretamente com a Herbalife Nutrition para que conte na 

qualificação para outros niveis no Plano de Vendas e Marketing.

Uma vez qualificado como Supervisor você deverá comprar 

diretamente da Herbalife Nutrition, podendo fazer seus 

pedidos na loja da Herbalife Nutrition, através de telefone 

ou internet.Lembramos que nosso processo de pedidos 

é computadorizado, assim, uma vez pago seu pedido ele 

não poderá mais ser alterado de nenhuma maneira. Deste 

modo, sem importar qual método escolher para colocar 

seu pedido, é importante que o prepare com antecedência  

para assegurar um processamento rápido e correto.

Para fazer a colocação de seu pedido, por favor, tenha sempre  

em mãos as seguintes informações:

• O seu número de identificação Herbalife Nutrition (ID)

• O nome e número de identificação de seu Patrocinador e  

 Supervisor Totalmente Qualificado (FQS)

• O seu percentual de desconto

• O mês do seu pedido 

• Seu número de CPF

• A forma de envio e o endereço completo com o CEP, o 
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   nome do destinatário e o número do telefone para contato

• O código, a descrição e a quantidade de produtos que 

    está solicitando

• Os Pontos de Volume do seu pedido

• A forma de pagamento (por exemplo: quando optar por  

 cartão de crédito informe o número do cartão de crédito, a  

 data de validade e o código de segurança)

Se o Último Dia do Mês designado pela Herbalife  

International do Brasil cair no início do mês seguinte, gerando  

um mês de volume duplo, os Consultores Independentes serão  

responsáveis por especificar, no momento da colocação  

do pedido, o mês para o qual os seus Pontos de Volume  

deverão ser processados. 

Formas de Efetuar seu Pedido:  

Pedidos por Telefone
Para colocar pedidos por telefone, ligue para o Departamento 

de Serviços ao Consultor, telefone (11) 3879-7844, ou  

0300-7892122.

Horário de Atendimento:  

Segunda a Sexta: 8h30 às 17h30

Para agilizar o processamento de seu pedido, tenha sempre 

seu pedido pronto, antes de ligar (veja modelo na página 41).  

O seu pedido será enviado tão logo o pagamento esteja quitado.

Pedidos por Internet
Você poderá efetuar seus pedidos diretamente pela Internet. Uma  

forma prática, rápida e econômica de colocar seu pedido, a qualquer  

momento, disponível 24 horas e durante os 7 dias da semana. 

Acesse o site MyHerbalife.com.br – Clicar na aba “pedidos online”
Verifique as formas de pagamento disponíveis no site.

Atenção: mesmo no Último Dia do Mês você também 

poderá colocar seu pedido via internet até as 23:59  

(Horário de Brasília).

Serviços Disponíveis para Colocação e Acompanhamento  
de Pedido
Telefone: (11) 3879-7822 ou 0300-789-2122

Internet: MyHerbalife.com.br – Clicar na aba “Pedidos online”

Após a colocação e pagamento do pedido, acesse o site 
MyHerbalife.com.br para consultar as informações referentes  
a Pontos de Volume, valor e número do pedido. 

Você pode também acessar, através do telefone (11) 
3616-2600 o SHAA – Serviço Herbalife Nutrition de Auto-
Atendimento, disponível 24 horas, para obter informações 
sobre os pedidos já colocados, tais como: Valor do Pedido, Frete, 
Pontos de Volume, Número de Nota Fiscal e Prazo de Entrega.

Pedidos Internacionais
Pedidos internacionais não poderão ser processados no Brasil para 
serem entregues em outros países onde a Herbalife Nutrition opera, 
com exceção apenas para pedidos de Kit Bem-Vindo à Herbalife 
Nutrition, desde que o Consultor Independente tenha número 
de CPF.

Formas de Pagamentos
Depósito identificado direto em conta corrente da 
Herbalife Nutrition, principais cartões de crédito e débito, 
transferências bancárias e/ou dinheiro são os métodos 
de pagamento aceitos nas compra de produtos e outros 
materiais da Herbalife International do Brasil. Conforme a
legislação em vigor, a Herbalife Brasil não poderá aceitar como  
pagamento cheques em moeda estrangeira, ainda que  
decorrentes de valores eventualmente recebidos pelos  
Consultores Independentes a qualquer título, provenientes 
de filiais da Herbalife Nutrition em outros países. 
As confirmações dos Bancos referentes às transferências 
bancárias, depósitos identificados (seja em cheque ou dinheiro),  
bem como as autorizações de cartões de crédito, deverão ser  
recebidas pelo Departamento Financeiro da Herbalife 
International do Brasil até, no máximo, o dia 5 do mês seguinte. 

•  A Herbalife Nutrition não poderá se responsabilizar por 
pagamentos feitos após o Último Dia do Mês, cuja 
confirmação não tenha sido recebida dentro do prazo 
estabelecido

•  Os Consultores Independentes são responsáveis por 
quaisquer providências necessárias para assegurar que o 
pagamento seja recebido a tempo e que há disponibilidade 
de crédito para garantir a aprovação de quaisquer compras 
efetuadas com cartão de crédito. Se o pagamento não for 
confirmado na data especificada, o pedido somente poderá 
contar como Volume para o mês seguinte



pág 24 • IBO2 10 Rev. 11/10/2019 (Corp. Ver. 35)

Depósito Identificado Direto em Conta Corrente
É permitido depósito identificado em dinheiro ou com cheque  

pessoal do comprador ou Supervisor que constar do pedido, feitos 

diretamente na conta corrente da HERBALIFE NUTRITION. Não é  

permitido o pagamento com cheque de terceiros. Emitiremos  

Nota Fiscal do pedido assim que o pagamento tiver sido 

integralmente quitado e confirmado pelo Banco. Para evitar  

atrasos na liberação de seu pedido, deposite em dinheiro, não 

use caixas eletrônicos e utilize o número do pedido (incluindo 

digito verificador) informado pelo atendente da Herbalife 

Nutrition para efetuar o depósito identificado. 

Lembrete: Depósitos em cheque podem levar de 5 até 10 dias,  

dependendo da praça, para serem compensados. Fique atento 

aos prazos, evitando prejudicar a sua pontuação do mês. 

O prazo para liberação de seu pedido será de 24 horas se o  

pagamento for efetuado em dinheiro.

Banco Itaú S/A

Número do Banco: 341

Número da Agência: 0262

Número da Conta: 46.889-5

Banco Bradesco S/A

Número do Banco: 237

Número da Agência: 3394

Número da Conta: 205.500-7

Banco do Brasil S/A

Número do Banco: 001

Número da Agência: 1914-3

Número da Conta: 5482-8

Pagamento com Cartão de Crédito
A Herbalife Nutrition aceita os cartões VISA, Elo, Mastercard, 

Dinners,Hipercard e American Express . No momento da

colocação do pedido, informe o número do cartão de crédito,

a data de validade e o código de segurança. O Consultor 

Independente é responsável pelo crédito disponível no cartão.

 

 

 

 

Lista de Preços de Produtos
A Herbalife Nutrition tem à disposição uma lista de preços ao 

Consultor Independente que contém uma relação completa 

dos produtos e seus respectivos códigos e preços unitários. 

Ao preço de lista de cada produto acrescenta-se o ICMS  

devido pelo Consultor Independente referente à Substituição 

Tributária (vide abaixo).

Informações sobre Impostos no Brasil que serão  
cobrados em seu pedido
Todos os preços da Lista de Preços da Herbalife Nutrition 

incluem o ICMS devido da Herbalife Nutrition, mas não 

incluem o ICMS devido pelo Consultor Independente 

referente à Substituição Tributária (imposto devido sob a 

revenda dos produtos). Esse valor de imposto varia de  

Estado para Estado, pois os Consultores Independentes 

estão sujeitos a regimes especiais de tributação do ICMS 

estabelecidos entre a Herbalife International do Brasil Ltda. 

e as autoridades fiscais estaduais. O ICMS de Substituição 

Tributária será calculado e cobrado dos Consultores 

Independentes no momento da colocação de pedidos, de 

acordo com o estipulado nos regimes especiais, e devidamente  

pago pela Herbalife Nutrition às autoridades fiscais de cada 

Estado.

IMPORTANTE!
Ao se qualificar como Supervisor, você poderá receber ganhos 

de Royalties e Bônus de Produção e Lucro no Atacado. 

O Departamento Financeiro solicitará através de formulário 

próprio as informações necessárias para que você comece a  

receber seus ganhos. Estas informações necessárias para o  

cálculo de Retenção do Imposto de Renda, ISS e INSS devidos,  

sem as quais os ganhos de Royalties e de Bônus de Produção  

não poderão ser efetuados.

Lembramos que para agilizar o recebimento de seus ganhos,  

é conveniente que os dados de sua conta corrente sejam  

informados através do formulário próprio que você receberá  

no momento em que se tornar Supervisor. O valor minimo 

para credito no Cartão Pré Pago é de R$ 50,00. O valor minimo 

para emissão de credito em conta é de R$ 3,00.

O Consultor Independente é responsável por assegurar todo 

recolhimento de impostos relacionados com suas atividades 

de negócio.
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Serviço de Entrega de Pedidos
A Herbalife Nutrition oferece um serviço de entrega em condições 

muito favoráveis com qualidade e segurança. O prazo e a taxa de  

entrega poderão variar de acordo com sua região; consulte a  

tabela de fretes. Os produtos e os materiais de apoio a vendas  

comercializados pela Herbalife Brasil estão de acordo com as  

normas e regulamentos locais e destinam-se à comercialização  

somente no Brasil. Não serão enviadas encomendas para fora  

do País. 

Selecionando a Forma de Retirada de seu Pedido
Além de contar com toda comodidade e segurança do 

serviço de entrega de pedido Herbalife Nutrition, o Consultor 

Independente pode ainda optar por retirar seu pedido em 

nossos Centros de Distribuição ou contratar um transportador 

para fazê-lo. O prazo de retirada de sua mercadoria é de 

10 dias( com exceção do Domingo), a contar da data de 

pagamento. Caso a mercadoria não seja retirada neste prazo 

a Herbalife Nutrition enviará sua mercadoria com a carta de 

cobrança, referente ao valor do frete. Esta carta de cobrança 

terá vencimento para 30 dias e possui informações para 

pagamento através de depósito identificado no Banco Itaú. 

O não pagamento do valor do frete até a data de vencimento 

informado na carta de cobrança, ocasionará a suspensão de 

compra até a regularização do pagamento pendente.

A retirada dos produtos nos Centros de Distribuição somente  

poderá ser feita se a UF (Unidade Federativa = Estado) do  

endereço na Nota Fiscal estiver de acordo com a UF do  

endereço de cadastro. 

A Herbalife Nutrition conta com os seguintes Centros 

de Distribuição para atendimento, retirada e entrega dos 

produtos:

Centros de Distribuição Rápida
Os pedidos a serem retirados nos Centros de Distribuição 

Rápida deverão ser realizados através da Internet 

(MyHerbalife.com.br) ou através da Central de Atendimento 

Herbalife Nutrition (11 3879-7822) de segunda a sexta-feira, 

das 08h30 às 17h30.

Pick Up Center Salvador - BA

Rua Varsóvia, 122 Bairro Granjas Rurais Presidente Vargas

Salvador – BA

CEP: 41230-025

Horários: segunda a sexta: 8h30 às 17h30

sábado: 8h30 às 12h30
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Pick up Center - Maceió

R. João José Pereira Filho, 11 Condomínio CEMAL 1

Bairro: Tabuleiro dos Martins / Distrito Industrial

Cidade/UF: Maceió, AL

Horários: segunda a sexta: 08h30 às 17h30

Ressaltamos que a loja fecha no horário de almoço:  

das 12h00 às 13h00.

Sábado: 8h30 ás 12:30

Pick up Center – Porto Velho - RO

Av. Jatuarana nº 6529 Bairro: Floresta ,

Porto Velho – Brasil – CEP: 76806-111

Horários: segunda a sexta: 08h30 às 17h30

Sábado: 8h30 ás 12:30

 

Pick up Center – Natal - RN

Av Piloto Pereira Tim, 2759 Ljs 03 e 08 - Centro,

Parnamirim - RN – Brasil – CEP: 59140-230

Horários: segunda a sexta: 08h30 às 17h30

Sábado: 8h30 ás 12:30
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Produtos Danificados, Extraviados ou Incompletos
A Herbalife Nutrition possui um rigoroso controle de qualidade 

que busca assegurar que todos os produtos e pedidos estejam 

em perfeitas condições quando coletados pela companhia 

transportadora retirados ou despachados de nossos Centros  

de Distribuição. Antes de assinar o canhoto da Nota Fiscal de  

seu pedido, é importante considerar que a sua assinatura (ou  

mesmo da pessoa designada como responsável pelo 

recebimento de seu pedido) significa que você recebeu o  

pedido em condições satisfatórias. Assim sendo, no ato da  

retirada na Herbalife Nutrition ou no recebimento do seu pedido no  

endereço de destino verifique:

•   Se o número total de volumes (caixas) de seu pedido confere  

com o número de volumes indicado na Nota Fiscal; confira  

o seu pedido e certifique-se de que os produtos e materiais  

estão na quantidade correta e que as embalagens não foram  

danificadas no transporte ou manuseio

•   Em caso de quaisquer danos, diferenças em quantidades e/ou   

extravio de volumes anote a divergência no verso da via da Nota   

Fiscal do entregador e informe imediatamente a Herbalife 

Nutrition através do Departamento de Serviços ao Consultor

Perguntas Freqüentes
Como Fazer Negócios
Preciso esperar o completo processamento da minha 
Proposta de Contrato para poder colocar um pedido?
Não, não é necessário esperar que sua Proposta esteja processada. 

Você pode comprar produtos Herbalife Nutrition de seu  

Patrocinador, ou Supervisor Totalmente Qualificado de primeira  

linha ascendente ou através do Departamento de Serviços 

ao Consultor (indicando o nível de desconto correspondente) 

utilizando o seu número de Identificação (ID) que se encontra 

em seu Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition de forma temporária 

Porém, há um limite máximo de três pedidos até a inclusão 

definitiva de seu cadastro no sistema.

Como efetuar pagamento com o ID Temporário?
Para contratos temporários, o pagamento deverá ser feito 

em dinheiro ou cartão de crédito/débito do próprio titular 

do contrato temporário, com cópia da última fatura 

ou decalque do Cartão de Crédito. Solicitamos sua 

atenção para a identificação do depósito identificado que 

deve ser feita através do número do pedido (incluindo 

o dígito verificador) informado pelo atendente da 

Herbalife Nutrition no ato da colocação de seu pedido.

Quantos produtos posso comprar no meu primeiro 
pedido na Herbalife Nutrition?
Como um novo Consultor Independente, seu primeiro pedido 

poderá ter até 1.100 pontos de volume. Depois disso nos 

próximos 10 dias você poderá continuar a comprar produtos para 

seu consumo pessoal, de seus downlines, ou de seus clientes.

Neste período de 10 dias o total de todos esses pedidos não 

poderá passar de 3.999,99 pontos de volume.

Isso auxilia o Consultor Independente em sua própria experiencia 

com o produto enquanto começa a desenvolver o negócio.

Além disso, não incentiva o alto investimento em compra 

de produtos sem que o  Consultor Independente tenha sua 

própria experiencia com eles.

Como posso fazer um pedido?
É muito simples! Você pode fazer seus pedidos através 

de seu Patrocinador, de seu Supervisor ou diretamente 

na Herbalife Nutrition. Ao se qualificar como Supervisor, 

você deve fazer seus pedidos diretamente na Herbalife 

Nutrition. É muito importante que você tenha o Formulário 

de Pedidos previamente preenchido antes de colocar  

seu pedido. Os pedidos podem ser feitos por telefone,

diretamente no Centro de Distribuição de São Paulo, ou 

através da Internet pelo site:

Acesse o site MyHerbalife.com.br – Clicar na aba “Produtos”

Verifique as formas de pagamento disponíveis no site.

Atenção: mesmo no Último Dia do Mês você também poderá

colocar seu pedido via internet até as 23:59 (Horário de Brasília).

Posso retirar meus pedidos diretamente no Centro 
de Distribuição?
Sim! Você deve colocar seu pedido através de nosso 

Departamento de Pedidos e especificar que vai retirá-lo 

pessoalmente.

Posso tirar minhas dúvidas ligando diretamente 
para a Herbalife Nutrition?
Claro que sim! Estamos aqui para auxiliar em tudo o que for  

necessário. Aconselhamos a você consultar, primeiro, este Manual   

e estar sempre em contato com seu Patrocinador e com seu  

Supervisor em linha ascendente uma vez que eles já têm  

experiência no negócio. Se preferir, ligue para o Departamento  

de Serviços ao Consultor Independente, (11) 3879-7822 ou 

0300-789-2122.
 

Qual o prazo de entrega do meu pedido?
Todos os pedidos serão processados tão logo o pagamento 

tenha sido confirmado. O tempo de entrega pode variar, 

dependendo do local e da forma de envio solicitado pelo 

Consultor Independente.

Para acompanhamento do seu pedido, consulte o SHAA – 

Serviço Herbalife Nutrition de Auto-Atendimento: (11) 3616-

2600, disponível 24 horas e que fornece todas as informações 

sobre os pedidos já colocados, tais como: Valor do Pedido, Frete, 

Volume de Pontos, Número de Nota Fiscal e Tempo de Entrega.
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Tenho que pagar algum outro valor além do preço
dos produtos?
Em seu pedido serão cobrados também os impostos sobre a  

revenda dos produtos (ICMS de Substituição devido pelos 

Consultores Independentes). Os pedidos enviados atraves 

das transportadoras da Herbalife Nutrition ou retirados nas 

filiais estarão com as taxas de envio ou retirada incluidas no 

preço final. Para informações sobre taxas de entrega e formas 

de envio ligue para o Departamento de Serviços ao Consultor 

Independente, (11) 3879-7822 ou 0300-789-2122.

Como vendo os produtos?
Vender os produtos Herbalife Nutrition e recrutar pessoas para o 

negócio será a chave mais importante para o sucesso. Como Mark 

Hughes sempre reforçou: "use os produtos, vista seu bóton e fale 

com as pessoas". Você desenvolverá seu próprio estilo de venda, que  

pode ser falando com seu círculo de influência, distribuindo 

folhetos, realizando pesquisas ou participando de promoções. 

Seu Patrocinador tem experiência para oferecer um bom  

treinamento. Use os produtos todos os dias.

Vista seu bóton
• Torne-se uma propaganda viva

•  Use ou mostre os artigos da Herbalife Nutrition, assim 

você chamará a atenção das pessoas para que conversem 

com você

Fale com as pessoas
• Quando perguntarem, conte sua história de sucesso com 

 os produtos

• Fale sobre os produtos e a oportunidade de negócio

• Apresente o Catálogo de Produtos

• Explique como os produtos podem melhorar seu bem-estar  

 e ainda proporcionar um ganho extra

• Quem você conhece? Peça indicações sempre

• Fale com todos

Posso exportar ou importar os produtos Herbalife 
Nutrition?
Cada país tem sua própria linha de produtos, literaturas e ite      ns  

promocionais e são especifícos. Consultores Independentes 

não podem trazer ou levar produtos Herbalife Nutrition de 

um país para outro, a menos que tais produtos estejam 

liberados para venda no país em questão. Para mais 

informações, ligue para o Departamento de Serviços

ao Consultor Independente (11) 3879-7822 ou 0300-789-2122. 

Leia também as Normas de Conduta - Seção 3.2 Negócios 

Internacionais.

Como posso receber treinamento adicional sobre 
os produtos e as formas de vendas da Herbalife 
Nutrition?
De muitas maneiras. Seu Patrocinador e seu Supervisor em Linha  

Ascendente estão devidamente treinados e devem oferecer todo  

o suporte que você precisa! Sugerimos que sempre 

os contate primeiro. A Herbalife Nutrition oferece 

muitos eventos e sessões de treinamento durante 

o ano todo. Visite o site MyHerbalife.com,br e tenha 

acesso a ferramentas de negócios e treinamento 24 horas,  

7 dias da semana. Alguns de nossos endereços na web:

Herbalife.com.br

MyHerbalife.com.br

HerbalifeFamilyFoundation.org

CatálogoHerbalifeBrasil.com.br

InstitutoHerbalife.com.br

Twitter: https://twitter.com/HerbalifeBR

Facebook: https://www.facebook.com/Herbalife 

YouTube: http://www.youtube.com/user/HerbalifeIntl

Também existe a HBN (Herbalife Broadband Network) que oferece  

acesso de aúdio e vídeo a qualquer pessoa que tenha acesso à  

Internet, 24 horas, 7 dias da semana. 

A HBN oferece:
• Informações sobre lançamentos de produtos

• Treinamentos

• Perguntas & Respostas, ao vivo, com Membros do Conselhos  
  para Assuntos de Nutrição e os melhores Consultores 

Independentes Herbalife Nutrition

• Motivação através das orientações de Jim Rohn, palestrante  

 reconhecido mundialmente

• Treinamento para Festas de Apresentações de Produtos

Nosso Departamento de Vendas e Comunicações 

também opera com um serviço de informação via 

e-mail que fornece atualização sobre as novidades 

da Herbalife Nutrition. Para informação adicional 

sobre estas e outras ferramentas de Oportunidades 

de Negócio, ligue para o Departamento de Serviços ao  

Consultor Independente (11) 3879-7822 ou 0300-789-2122..
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Uma vez qualificado para receber ganhos, qual o 
procedimento que devo seguir?
É muito simples. Informe seus dados bancários ao Departamento 

de Serviços ao Consultor. Obrigatório mencionar o número do 

seu CNPJ, INSS ou PIS PASEP para que seus ganhos sejam 

efetuados.

Existe algo sobre impostos que eu deva saber?
Sim, e é parecido a qualquer negócio independente que 

você desenvolva. Os Consultores Independentes são os 

únicos responsáveis por reportar seus ganhos e pagamentos 

de impostos. Para mais informações, consulte a tópico 

“Informação sobre Impostos no Brasil” neste manual, à 

página 24.

Normas de Conduta & Diretrizes do Consultor 
Independente - Brasil IMPORTANTE!
Apresentamos algumas respostas às perguntas mais comuns 

sobre as Normas de Conduta e as Diretrizes do Consultor 

Independente. Por favor leia cuidadosamente a seção das “Normas 

de Conduta e Diretrizes do Consultor Independente” neste manual 

que fornecerá todos os detalhes. Estas Normas de Conduta e 

Diretrizes do Consultor Independente são estabelecidas para a 

sua proteção. Representam o código de ética sob o qual os 

Consultores Independentes Herbalife Nutrition devem operar.

Recomendamos que você leia e compreenda estas normas  

para que esteja bem informado não só das suas obrigações,  

mas também de seus direitos como Consultor Independente  

Herbalife Nutrition. Acreditamos que os Produtos e o Plano de 

Vendas e Marketing da Herbalife Nutrition são os melhores 

disponíveis na indústria. Apoiamos e trabalhamos em conjunto 

com os Consultores Independentes para manter o padrão de 

ética em níveis de alta excelência. Estamos comprometidos em 

manter a integridade da Herbalife Nutrition, seu Plano de Vendas 

e Marketing e a rede global de Consultores Independentes. 

Qual a exigência de idade para se tornar um Consultor 
Independente? 
Um requerente deverá ter 18 anos de idade completos ou mais  

para se tornar um Consultor Independente Herbalife Nutrition e para  

conduzir negócios no Brasil. Entretanto, um indivíduo 

maior de 16 anos de idade poderá submeter uma 

Proposta de Contrato específico de menor de idade sob  

certas condições. Esta norma, tal como é apresentada aqui,  

se aplica exclusivamente ao Brasil e varia de país para país.  

Para que se avalie a possibilidade de aprovação de um Consultor 

Independente menor de idade, o requerente deverá consultar o  

Departamento de Serviços ao Consultor para maiores informações. 

Consulte a Seção 2.1 Elegibilidade do Contrato das Normas de 

Conduta  e Diretrizes do Consultor Independente deste manual. 

O casal pode ter Contratos diferentes?
Os casais só poderão manter um único Contrato. Os casais 

que desejarem conjuntamente se tornar Consultores 

Independentes, deverão preencher e assinar um único 

Contrato e terão, portanto, um único Patrocinador. Consulte a 

seção 2.1 Elegibilidade do Contrato das Normas de Conduta e 

Diretrizes do Consultor Independente neste manual. 

Posso apresentar uma Proposta do Consultor 
Independente em nome de uma Empresa ou 
Sociedade?
A Herbalife Nutrition aceita Propostas de Contrato em nome de 

pessoas jurídicas e físicas. Os ganhos provenientes do negócio 

serão lançados no nome e no número de identificação fiscal 

pessoa jurídica CNPJ do Consultor Independente ou pessoa 

física. Consulte a Norma - 2.1.1 O Contrato será firmado em nome 

de pessoa física ou jurídica (para Equipe TAB ) - da seção Detalhes 

do Contrato das Normas de Conduta e Diretrizes do Consultor 

Independente neste manual.

Qual a minha relação com meu Patrocinador?
A relação entre um Consultor Independente e seu 

Patrocinador é a base do Plano de Vendas e Marketing da 

Herbalife Nutrition. Muitos Patrocinadores têm um papel 

importante junto aos novos Consultores Independentes 

para que possam desenvolver bem suas atividades de negócio. 

Consulte o Capítulo 5 das Normas de Conduta e Diretrizes do 

Consultor Independente deste manual, para mais detalhes sobre  

as responsabilidades do Patrocinador.

Posso vender os produtos da Herbalife Nutrition 
em qualquer lugar do mundo?
Como Consultor Independente Herbalife Nutrition 

você pode patrocinar Consultores Independentes, 

treinar e construir sua organização em qualquer país 

onde a Herbalife Nutrition opere oficialmente. Observe  

que, os produtos Herbalife Nutrition destinam-se para a venda 

e distribuição nos países específicos em que esses produtos 

são aprovados e para os quais foram produzidos. A venda 

desses produtos em qualquer outro país é terminantemente 

proibida. Qualquer violação desta Norma pode resultar 

em problemas legais para a Herbalife Nutrition e ameaçar 

os negócios de todos os Consultores Independentes. Por 

essa razão, as penalidades aos Consultores Independentes 

que violarem esta Norma serão severas e podem 

incluir multas significativas, suspensão de ganhos, 

suspensão de privilégios de compra e/ou encerramento 

do Contrato. Consulte a Seção 3.2 das Normas de Conduta 

e Diretrizes do Consultor Independente neste manual.
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Qual a política da Herbalife Nutrition de reembolso 
ao cliente?
A Herbalife Nutrition oferece a seus clientes garantia de 

reembolsode 30 dias pela compra de produtos. Quando 

um cliente solicita que a garantia seja honrada, o Consultor 

Independente deverá responder com rapidez e cortesia. Ele 

pode oferecer ao cliente a troca do produto, o reembolso total 

da quantia paga pelo cliente ou crédito no valor integral da 

compra para aquisição de outros produtos Herbalife Nutrition, 

de acordo com os procedimentos de devolução estabelecidos 

no Manual da Herbalife Nutrition. O Consultor Independente 

deverá honrar a escolha feita pelo cliente. Consulte a Norma 

4.1.4 Política de Reembolso para Clientes das Normas de 

Conduta e Diretrizes do Consultor Independente neste manual.

Quais as regras e políticas específicas sobre promoção  
e anúncios permitidos?
A integridade do Plano de Vendas e Marketing da Herbalife 

Nutrition e outras legalidades fazem necessário o cumprimento 

de regras e políticas com relação a promoção e anúncios 

permitidos. Acreditamos que estas regras e políticas 

protegem o negócio tanto do Consultor Independente como 

da Herbalife Nutrition.

Os Consultores Independentes podem produzir e fazer seus 

próprios anúncios desde que sigam as regras e políticas 

da Herbalife Nutrition. É responsabilidade dos Consultores 

Independentes que estas regras e políticas sejam cumpridas. 

Para mais informações sobre as regras e políticas de anúncios, 

contate o Departamento de Serviços ao Consultor. Consulte  

também as Seções 6 e 7 das Normas de Conduta e Diretrizes 

do Consultor Independente neste manual.

Escritórios Herbalife Nutrition
Para informações sobre os Centros de Distribuição ao redor 

do mundo, acesse o site MyHerbalife.com.br ou entre em 

contato com o Departamento de Serviços ao Consultor, 

(11) 3879-7822 ou 0300-789-2122.

Herbalife International of America, Inc.
P.O. Box 80210 

Los Angeles, CA 90080-0210 

Tel: (310) 216-7770 

Fax: (310) 216-5160 

Toll Free: (866) 866-4744

Herbalife International do Brasil Ltda.
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa de Baixo

05040-000 - São Paulo - SP

segunda a sexta: 8h30 às 17h30; 

sábado: 8h30 às 12h30

Departamento de Serviços ao Consultor:  

(11) 3879-7822

(para colocação de pedidos e retirada de produtos)
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EXEMPLOS DE FORMULÁRIOS

As páginas seguintes contêm modelos de formulários que você poderá utilizar para se comunicar com a Herbalife 

Nutrition ao conduzir o seu negócio. Eles foram incluídos no Manual da Herbalife Nutrition para que você adquira 

familiaridade com eles e com seu preenchimento. Pedimos a você que estude esses formulários atentamente.

Proposta Herbalife Nutrition do Consultor Independente  ..............................................................  32
Formulário para Pedido de Produtos ............................................................................................ ... 42
Recibo de Venda a Clientes ......................................................................................................... ... 44
Formulário de Inscrição e Acordo de Bônus de Produção ........................................................... ... 45
Formulário de Mudança de Endereço .......................................................................................... ... 46
Formulário de Solicitação de Recompra de Produtos .................................................................. ... 48
Formulário de Informação Bancária – Ganhos Reais .................................................................... ... 51
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A Herbalife Nutrition tem orgulho das políticas estabelecidas para proteger o negócio de 
todos os nossos Consultores Independentes. Por favor, revise as Garantias Padrão Ouro e 
assinale cada caixa abaixo das afirmativas para confirmar que você leu e entendeu cada item. 

1  Não existem compras mínimas necessárias e os custos iniciais são baixos.

A única compra necessária para se tornar um Consultor Independente Herbalife Nutrition 
ou iniciar o negócio Herbalife Nutrition é o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition. Nenhuma compra de produtos é necessária. Se eu escolher 
comprar produtos, entendo que minhas compras não devem exceder minhas próprias necessidades para consumo pessoal ou quantidades 
que eu acredito que possa revender em um período de tempo razoável.

 □ Eu li e entendi esta mensagem

2   Existe uma garantia de reembolso completo dentro do prazo de 90 dias para o custo do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition, se o 
contrato for cancelado por qualquer motivo. 

Se eu escolher cancelar meu contrato dentro de 90 dias, eu tenho o direito de reembolso completo do valor de compra do Kit Bem-Vindo 
à Herbalife Nutrition.

 □ Eu li e entendi esta mensagem

3   Existe uma garantia de reembolso de 100% sobre o produto comprado nos últimos 12 meses, se o Contrato for cancelado por 
qualquer motivo.

Se o meu Contrato for cancelado por qualquer motivo, eu posso devolver à Herbalife Nutrition produtos ou materiais de apoio de vendas 
não usados e que estejam em condições de revenda, que eu comprei dentro dos últimos 12 meses, com um reembolso integral do valor de 
compra e do valor do custo da devolução dos produtos. Simplesmente siga as instruções na seção “Exemplos de Formulários” do Manual 
do Consultor Independente do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition ou online acessando myHerbalife.com.br

 □ Eu li e entendi esta mensagem

4   Não existe a necessidade de comprar quaisquer ferramentas de vendas ou de negócio para iniciar ou ter sucesso como Consultor 
Independente Herbalife Nutrition.

Eu não preciso comprar quaisquer ferramentas de vendas ou de negócio e posso usar a literatura promocional e as ferramentas de vendas 
que a Herbalife Nutrition disponibiliza gratuitamente ou a um custo mínimo. Antes de abrir um Espaço Vida Saudável, eu devo ser um 
Consultor Independente por pelo menos 90 dias, e completar o Treinamento Obrigatório para Operador de Espaço Vida Saudável.  

 □ Eu li e entendi esta mensagem

5  Definimos claramente os benefícios de cada produto e o método apropriado do uso, diretamente no rótulo do produto – queremos 
ter a absoluta certeza de que os produtos certos sejam consumidos da maneira correta para atingir resultados realistas. Nós 
fornecemos expectativas realistas sobre a oportunidade de negócio e o esforço necessário para ter sucesso em todos os níveis. 

Definimos claramente o benefício de cada produto e o método apropriado de usar, diretamente no rótulo do produto – queremos ter certeza 
absoluta de que os produtos certos sejam consumidos da maneira correta e que os Consultores Independentes tenham as informações 
corretas para falar sobre os produtos a seus clientes. Da mesma forma, fornecemos informações precisas sobre os resultados financeiros 
atingidos pelos Consultores Independentes Herbalife Nutrition, para que sejam compartilhadas com aqueles aos quais esteja sendo 
apresentada a oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition. Quaisquer declarações que eu fizer sobre os produtos da Herbalife Nutrition 
ou sobre a oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition devem ser lícitas, verdadeiras, não enganosas, fundamentadas por escrito 
antecipadamente e coerentes com as declarações feitas nos materiais atualizados publicados pela Herbalife Nutrition. Eu não posso fazer 
quaisquer declarações escritas sobre produtos da Herbalife Nutrition que sejam terapêuticas ou curativas (caso forem ou não da minha 
própria experiência), exceto aquelas encontradas nos materiais publicados pela Herbalife Nutrition; ou usar o nome da ANVISA ou de 
qualquer agência regulatória ao representar os produtos Herbalife Nutrition.

 □ Eu li e entendi esta mensagem

6   Fornecemos informações claras, precisas e apropriadas para os futuros Consultores Independentes com relação à renda potencial.

As pessoas se juntam à Herbalife Nutrition por muitos motivos. Muitas simplesmente porque querem comprar produtos Herbalife Nutrition 
para consumo próprio com preços de atacado. Outras querem construir um negócio próprio. Se o meu objetivo é construir um negócio 
Herbalife Nutrition, eu entendo que será necessário muito trabalho e dedicação para ser bem sucedido. Eu entendo que a Declaração de 
Ganho Médio Bruto que segue no verso deste formulário, e está disponível no myHerbalife.com.br, é a única informação autorizada sobre 
os resultados financeiros que os Consultores Independentes da Herbalife Nutrition atingiram. Eu estou ciente de que a Declaração de 
Ganho Médio Bruto não representa uma garantia de sucesso da oportunidade de negócio Herbalife Nutrition e confirmo que não estou me 
baseando em qualquer outra informação. 
Para ver todos os seus direitos e obrigações como Consultor Independente Herbalife Nutrition, por favor, verifique as Normas de Conduta 
da Herbalife Nutrition em seu Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition ou acesse myHerbalife.com.br. 

  □ Eu li e entendi esta mensagem

Eu reconheço que, por meio deste, li, entendi e aplicarei as Garantias Padrão Ouro da Herbalife Nutrition.

Assinatura do Requerente: _______________________________________________________________________        ______ /______ /______ 
  Dia Mês Ano 

GARANTIAS PADRÃO OURO

Page 1 of 4

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

SEU ID HERBALIFE NUTRITION

Você encontra este ID na FRENTE  
do cartão de registro que recebeu  

no seu novo Kit de Cadastro.

Consultor Independente - contrato 02/19.indd   1 2/25/19   2:45 PM

EXEMPLO

EXEMPLO
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DECLARAÇÃO DE GANHO MÉDIO BRUTO PAGO PELA HERBALIFE NUTRITION NO BRASIL EM 2016

As pessoas se tornam Consultores Independentes Herbalife Nutrition por uma série de razões. A maioria (73%) (1) se junta à Herbalife Nutrition em primeiro lugar para 
comprar com desconto produtos que eles e suas famílias utilizam. Outros querem obter ganhos através de uma atividade comercial flexível, experimentando o sistema 
de vendas diretas, e são encorajados pelo baixo custo de início de negócio da Herbalife Nutrition (o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition custa R$ 91,61(2), mais fretes e 
impostos aplicáveis), e a garantia de devolução do dinheiro (3). Não é necessário adquirir grandes quantidades de produtos ou outros materiais. Na realidade, a política 
corporativa da Herbalife Nutrition desencoraja a compra de ferramentas de vendas, especialmente nos primeiros meses do Contrato do Consultor Independente.

Se você é uma pessoa que esta buscando uma renda em uma atividade comercial flexível, nós queremos que você tenha expectativas realistas sobre a renda que é 
possível ganhar. Um Contrato do Consultor Independente é como a adesão a uma academia: os resultados variam de acordo com o tempo, energia e dedicação que 
você coloca no negócio. Qualquer um que considerar a oportunidade de negócio precisa entender a realidade da venda direta. É um trabalho árduo. Não há atalhos 
ou garantias de ganhos substanciais ou de sucesso. No entanto, para aqueles que dedicarem tempo e energia para desenvolver uma base estável de clientes e, em 
seguida, orientar e treinar outros a fazerem o mesmo, a oportunidade para crescimento pessoal e de uma renda existe.

LUCRO NAS SUAS PRÓPRIAS VENDAS: Um dos ganhos que o Consultor Independente pode ter é o lucro, depois das despesas, da revenda de produtos Herbalife 
Nutrition. Os Consultores Independentes podem decidir por si a maneira como fazem o negócio, a quantidade de dias e horas que trabalham, as despesas que 
assumem e os preços que cobram.

COMPENSAÇÃO DE MULTINÍVEL: Alguns Consultores Independentes (19,4%) patrocinam outras pessoas a se tornarem Consultores Independentes Herbalife 
Nutrition. Dessa forma, eles podem construir e manter as suas próprias organizações de vendas de linha descendente. Eles não recebem nada por patrocinar novos 
Consultores Independentes. Eles são pagos exclusivamente com base na venda de produtos para os seus Consultores Independentes de linha descendente para 
seu próprio consumo ou para a venda no varejo para outros. Esta oportunidade de compensação multinível é detalhada no Plano de Vendas e Marketing da Herbalife 
Nutrition, que está disponível online em hrbl.me/ptBR-SMP.

Para os 9,8% de Consultores Independentes Herbalife Nutrition que são lideres de vendas (4) com linha descendente, a compensação média recebida da empresa 
em 2016 foi de R$ 9.213. Esta quantia não inclui as despesas incorridas na operação ou na promoção de seus negócios.

Na tabela abaixo, nós resumimos os benefícios econômicos disponíveis aos Consultores Independentes Herbalife Nutrition em 2016. Para 241.575 Consultores 
Independentes (89%), os benefícios econômicos resultaram exclusivamente na obtenção do preço com desconto nos produtos que adquiriram para o uso pessoal 
e de suas famílias ou para revenda para outros, sendo que nenhum desses benefícios representa um pagamento efetuado pela empresa.

A Compensação de Multinível paga aos Consultores Independentes, resumida abaixo, não inclui as despesas incorridas por um Consultor Independente na operação 
ou promoção do seu negócio, tais despesas de negócio podem variar muito, e elas podem incluir publicidade ou despesas promocionais, amostras de produtos, 
treinamento, aluguel, viagens, custos de telefonia e Internet, e despesas diversas. Os ganhos resumidos abaixo não significam uma garantia que qualquer Consultor 
Independente em especial receberá tais valores. Estes números não devem ser considerados como garantias ou projeções de seus lucros ou ganhos. Sucesso 
na Herbalife Nutrition provém apenas de esforços bem sucedidos nas vendas de produtos, que exigem um trabalho árduo, dedicação e liderança. Seu sucesso 
dependerá de como você efetivamente exercer essas qualidades, e do resultado que tiver delas.

* * 6.147 DOS 217.897 CONSULTORES DE NÍVEL ÚNICO SÃO LÍDERES DE VENDAS SEM UMA LINHA DESCENDENTE.
   
A maioria desses Consultores Independentes que receberam acima de R$ 100.000,00 da Herbalife Nutrition em 2016, atingiram o nível da Equipe de Milionários. Durante o ano 
de 2016, onze Consultores Independentes brasileiros passaram ao nível da Equipe de Milionários somando-se ao atual Grupo. Eles têm em média oito anos como Consultores 
Independentes da Herbalife Nutrition, antes de chegarem à Equipe de Presidentes, sendo o maior período dezoito anos e o menor, menos de três anos.
 
(1) 73% baseado numa Pesquisa de ex Consultores Independentes dos Estados Unidos realizada pelo Lieberman
Research Worldwide Inc. (“LRW”) ,em Janeiro de 2013, com uma margem de erro de +/- 3,7%.
(2) Preço citado para o Brasil em março de 2017, e sujeito a alteração. Para o preço atual, acesse o site http://oportunidade.herbalife.com.br.
(3) Se solicitado em até 90 dias, para a devolução do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition, ou em até um ano para devolução dos produtos e materiais de apoio de vendas Herbalife Nutrition em estoque, que não 
tenham sido usados e que estejam em condições de revenda, ao deixar o negócio.
(4) Líderes de Vendas são Consultores Independentes que alcançaram o nível de Supervisor ou acima. Veja mais detalhes no Plano de Vendas e Marketing em hrbl.me/ptBR-SMP.
48,4% dos Líderes de Vendas até 1º de fevereiro de 2016, se requalificaram até 31 de janeiro de 2017(incluindo 27,5% dos que eram Lideres de Vendas pela primeira vez).

Oportunidade  Econômica

Oportunidade Econômica

Oportunidade Econômica

As vantagens econômicas para os Consultores Independentes de Nível Único são preços de 
atacado em produtos para consumo pelo Consultor Independente e sua família, bem como 
a oportunidade de vender os produtos no varejo para os não-Consultores. Nenhuma dessas 
vantagens resulta em pagamentos feitos pela empresa e, portanto, estão excluídas desta tabela.

Além dos benefícios econômicos dos Consultores Independentes de Nível Único acima, que não 
estão incluídos nesta tabela, alguns Não Líderes de Vendas com linha descendente podem ser 
elegíveis para receber ganhos no atacado da Herbalife Nutrition sobre compras de produtos de sua 
linha descendente feitas diretamente com a Herbalife Nutrition.

11.925 dos 26.509 Consultores Independentes elegíveis receberam tais pagamentos em 2015. O 
pagamento total médio aos 11.925 Consultores Independentes foi de R$ 117,00.

Esta tabela inclui o lucro 
no atacado, Royalties 
e Bônus pagos pela 
Herbalife Nutrition. 
Esta tabela não inclui 
montantes recebidos 
por Consultores 
Independentes em suas 
vendas de produtos 
diretamente para outros.

• Preço de atacado em compras de produto  
•  Lucro de varejo nas vendas para  

não-Consultores

• Preço de atacado em compras de produto 
•  Lucro de varejo nas vendas para  

não-Consultores 
•  Lucro no atacado em pedidos feitos  

pela linha descendente 

•  Preço de atacado em compras de 
produto 

•  Lucro de varejo nas vendas para não-
Consultores 

•  Lucro no atacado em pedidos feitos 
pela linha descendente 

•  Ganhos Multinível sobre as vendas de 
linha descendente

• Royalties
• Bônus

Consultores

Consultores

Consultores

Número

Número

Número

217.897

25.961

26.555

%

%

%

80,6%

9,6%

9,8%

CONSULTORES INDEPENDENTES DE NÍVEL ÚNICO* (SEM LINHA DESCENDENTE)

NÃO LÍDERES DE VENDAS COM LINHA DESCENDENTE

LÍDERES DE VENDAS COM LINHA DESCENDENTE
Todos os Líderes de Vendas Com linha descendente

Média de Pagamentos
da Herbalife Nutrition - R$ % do Grupo TotalNúmero de 

Consultores
Ganhos Bruto

Médio - R$

>250,000

100.001 - 250,000

50.001 - 100.000

25.001 - 50.000

10.001 - 25.000

2.501 - 10.000

1 - 2.500

0

Total

  0,6%

  0,9%

  1,2%

  1,9%

4,6%

15,1%

59,8%

16,6%

100%

167

249

312

497

1.209

4.008

15.890

4.223

26.555

705.709

149.752

70.825

34.829

15.624

4.857

739

0

9.213
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PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Distribuição das cópias: Branca - Via Herbalife Nutrition Brasil Rosa - Seu arquivo Form 4010 BRPT-47 Rev. 02/19 (Corp. Ver 49)
A reprodução parcial ou total dessa página é ilegal - © 2019 Herbalife International do Brasil Ltda – Todos os direitos reservados

INFORMAÇÕES DO REQUERENTE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Sobrenome/Last Name                                Primeiro Nome/ First Name               Nome do Meio/Middle Name

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço Residencial/ Address (Não aceitamos Caixa Postal, anexe comprovante de residência) ( P.O Boxes not accepted, attach proof of address)   

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□    □□□□□-□□□
Cidade/City            Estado/State    CEP /Zip Code

□□-□□-□□□□□□□□       □□-□□□□□□□□□       □□-□□□□□□□□□
Cód. País/Cntry CD.  Cód. Área/Area Code  Telefone Comercial    Cód. Área/ Area Code     Telefone Celular/ Cel Phone                 Cód. Área  Telefone Residencial

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço de e-mail (Se aplicável) O seu endereço de e-mail deve ser único e não compartilhado com outro Consultor Independente. Ao fornecer o seu endereço de e-mail, você concorda em receber comunicações comerciais por e-mail 
da Herbalife Nutrition. Email Address (If applicable) Your email address must be unique and not shared by another Member. By providing your email address, you have consented to receive commercial email communications from Herbalife Nutrition.

no INSS □  ou no PIS □  -    □□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□   □□  □□□□
                                                                                                                                                   Data de Nascimento/D.O.B) (Mês por extenso)   Dia/day      (Ano/yr)

□□□.□□□.□□□-□□               □ Masculino  □ Feminino
CPF do Requerente/National TIN Number:                                                   Gênero

INFORMAÇÕES DO SUPERVISOR

_______________________________________________________________  
Nome do Supervisor (em letra de forma)

_______________________________________________________________
Telefone

□□□□□□□□□□
Número de ID da Herbalife Nutrition do Supervisor 

INFORMAÇÕES DO PATROCINADOR

_______________________________________________________________  
Nome do Patrocinador (em letra de forma)

_______________________________________________________________
Telefone

□□□□□□□□□□
Número de ID da Herbalife Nutrition do Patrocinador 

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, nº 371
Lapa de Baixo – São Paulo-SP- Brasil 
CEP 05040-000
Tel: (11) 3879-7822

Departamento de Serviços ao Consultor
Tel: (55 11) 3879-7822 ou 0300-789-2122.

PEDIDO DE ADESÃO E CONTRATO DO CONSULTOR INDEPENDENTE HERBALIFE NUTRITION
Esse Pedido de Adesão deve ser preenchido com informações exatas e por completo para ser considerado pela Herbalife International do Brasil Ltda. 

A   CONTRATO DO CONSULTOR INDEPENDENTE HERBALIFE NUTRITION 

1.  Tornando-se um Consultor Independente: Eu, através deste solicito o meu cadastro como Consultor Independente Herbalife Nutrition sob os termos e condições 
estabelecidos abaixo e nos “Materiais” (conforme definido abaixo). Eu me tornarei um Consultor Independente apenas quando esta Proposta for aceita pela Herbalife 
Nutrition a seu exclusivo e absoluto critério cadastrando o meu Contrato do Consultor Independente em seus registros no escritório da Herbalife Nutrition em São 
Paulo, Brasil. Até então, eu terei uma licença limitada, revogável para comprar e, se eu escolher, revender os produtos da Herbalife Nutrition.

2.  Participação anterior ou adesão: Eu reconheço que as Normas de Conduta requerem um período de um ano de inatividade em seguida de: a) não pagamento da Taxa 
Anual de Serviços ou b) renúncia de qualquer Contrato do Consultor Independente anterior, e eu represento e garanto à Herbalife Nutrition que tal período de tempo passou.

 Se o meu cônjuge ou eu tivermos possuído ou auxiliado em um Contrato do Consultor Independente Herbalife Nutrition anteriormente, eu irei preencher as seguintes 
informações que garanto ser verdade:

ID do Contrato Anterior:    Nome:  

Data da Proposta:   /  / . Data da última atividade relacionada com aquele Contrato    /  / .
 Dia      Mês      Ano                                                                                                                   Dia       Mês     Ano

3.  Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition: Eu comprei e recebi um Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition novo e devidamente lacrado. A única compra necessária para se 
tornar um Consultor Independente Herbalife Nutrition ou iniciar o negócio Herbalife Nutrition é o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition. O Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition 
inclui os Termos e Condições adicionais de fazer o negócio Herbalife Nutrition, a Declaração de Ganho Médio Bruto pago pela Herbalife Nutrition, e o Manual do Consultor 
Independente que inclui o Plano de Vendas & Marketing e as Normas de Conduta (“Normas”), bem como a Declaração sobre Ferramentas de Negócio e Outras Despesas 
Opcionais e outros documentos. Esses são denominados coletivamente como “Materiais” e por essa referência são incorporados neste Contrato. Este Contrato constitui 
o acordo comercial completo entre a Herbalife Nutrition e eu. Os Materiais, que podem ser modificados de tempos em tempos pela Herbalife Nutrition a seu exclusivo e 
absoluto critério, são efetivos ao serem publicados, e podem ser obtidos em seu formato atual acessando myHerbalife.com.br.
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Por favor, leia todas as cláusulas a seguir e forneça sua assinatura na página 04  
antes de submeter as cópias desse contrato à Herbalife Nutrition.

SEU ID HERBALIFE NUTRITIONSUA CHAVE DE ACESSO

Você encontra este ID na FRENTE  
do cartão de registro que recebeu  

no seu novo Kit de Cadastro.

Você encontra a chave de acesso no 
VERSO do mesmo cartão que você 

recebeu com o seu novo Kit de Cadastro.
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C   OUTRAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

1. Danos: Nem a Herbalife Nutrition nem eu seremos responsáveis por quaisquer danos acidentais ou consequentes causados pela violação, término ou suspensão deste 
Contrato, caso a possibilidade de tais danos seja conhecida pela parte ou não, e nenhum dano punitivo ou exemplar será dado contra qualquer uma das partes em 
qualquer disputa contra a outra ou por resolução judicial obrigatória, exceto conforme explicitamente exigido pelo estatuto do Brasil. A responsabilidade será apenas por 
danos diretos e perda de lucro, por lei local, e sob confirmação de tais danos e perda. 

2. Renúncia e Atraso: A Herbalife Nutrition vai adotar quaisquer ações ou medidas que considerar necessárias no caso de violações das Normas e, portanto pode lidar com 
violações das Normas ou qualquer outra infração deste Contrato com qualquer Consultor Independente a seu exclusivo e absoluto critério, com o entendimento de que no caso 
de uma violação das Normas ou outra infração deste Contrato, a Herbalife Nutrition reserva o direito de executar seus direitos contratuais e legais, sem isso ser considerado uma 
renúncia de seus direitos sob este Contrato. Nenhuma falha, recusa ou negligência da Herbalife Nutrition de exercitar qualquer direito, poder ou opção sob qualquer contrato com 
qualquer Consultor Independente, irá constituir uma renúncia das disposições ou uma renúncia da Herbalife Nutrition de seus direitos a qualquer momento sob este Contrato.

3. Divisibilidade das Cláusulas: Se uma ou mais disposições contidas neste por qualquer motivo são vistas por um tribunal de jurisdição competente como sendo inválidas, 
ilegais ou não exequíveis de qualquer maneira, tais disposições inválidas, ilegais ou não exequíveis não serão efetivas, mas não vão invalidar de qualquer maneira ou afetar 
de outra forma qualquer outra disposição.

4. Estatuto de Limitações Privado: Apesar de qualquer lei ou doutrina equitativa ou autoridade contrária, qualquer reivindicação, se trazida pela Herbalife Nutrition ou por 
mim, será trazida dentro de um ano, a partir da data em que a pessoa ou entidade realizando a reivindicação tomou conhecimento ou por meio do exercício de diligência 
razoável que deveria ter conhecimento ou suspeitados fatos que fundamentam a reivindicação. 

5. Escolha da Lei e Fórum: Esse Contrato, e qualquer disputa decorrente da relação entre a Herbalife Nutrition e o Consultor Independente, deverão ser regidos pelas leis 
do Brasil.  Quaisquer disputas judiciais deverão ser resolvidas no Brasil perante o tribunal competente. 

6.    Indenização: Eu vou indenizar, defender e isentar a Herbalife Nutrition de qualquer custo ou responsabilidade relacionada a/ou decorrente de qualquer violação deste 
Contrato ou da condução do meu negócio Herbalife Nutrition. A Herbalife Nutrition pode compensar quaisquer quantias razoáveis contra quantias que seriam devidas a 
mim de outra forma para cobrir tal indenização.

7. Termos Vinculativos: O Contrato será vinculativo e efetivo em benefício das partes, seus herdeiros e sucessores permitidos em interesse.

A   CADASTRO DO CONSULTOR INDEPENDENTE HERBALIFE NUTRITION   (CONTINUAÇÃO)

4. Prazo: O prazo do Contrato será anual, renovável anualmente. Sujeito a requisitos incluindo uma Taxa de Serviços Anual, que a Herbalife Nutrition pode determinar de 
tempos em tempos a seu critério. Eu posso cancelar ou terminar o meu Contrato do Consultor Independente notificando a Herbalife Nutrition por escrito que gostaria de 
fazer isso. A Herbalife Nutrition pode cancelar ou terminar meu Contrato do Consultor Independente se ela determinar que eu ou pessoas participando do meu Contrato 
do Consultor Independente Herbalife Nutrition violaram o Contrato ou se eu não pagar a Taxa Anual de Serviços do Consultor Independente.

5. Reembolsos:

a. Reembolso do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition: Eu terei o direito de receber um reembolso completo do valor que paguei pelo Kit Bem-Vindo à Herbalife 
Nutrition, se eu escolher cancelar meu Contrato do Consultor Independente com a Herbalife Nutrition, dentro de 90 dias da aceitação desta Proposta, conforme 
disposto na Norma – Renunciando Dentro do prazo de noventa (90) Dias.

b. Satisfação Garantida Herbalife Nutrition: Se eu não estiver completamente satisfeito com qualquer produto da Herbalife Nutrition comprado a qualquer momento 
para o meu próprio consumo (se diretamente da Herbalife Nutrition ou de um Consultor Independente Herbalife Nutrition), eu posso devolver para a Companhia dentro 
de 30 dias da compra em troca de outros produtos, conforme disposto na política – Satisfação Garantida Herbalife Nutrition. 

c. Recompra de Produtos: Após o cancelamento (por mim ou pela Herbalife Nutrition) do meu Contrato, eu terei o direito de devolver para a Herbalife Nutrition e ter um 
reembolso do valor pago pelos produtos ou materiais de apoio de vendas não usados, que estejam em condições de revenda, que eu comprei da Herbalife Nutrition 
direta ou indiretamente, por meio de outro Consultor Independente dentro dos últimos 12 meses, conforme disposto na Norma – Recompra de Produtos.

d. Como obter um Reembolso: Para obter um reembolso ou troca conforme disposto em a, b ou c acima, eu posso seguir as instruções fornecidas na seção de 
“Exemplos de Formulário” do  Manual do Consultor Independente contidas no Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition e disponível no site myHerbalife.com.br, ou entrando 
em contato com a Herbalife Nutrition pelo telefone 11-3879-7822 ou 0300-789-2122.

6. Transferências: O meu Contrato do Consultor Independente ou qualquer interesse em meu Contrato do Consultor Independente só pode ser aplicado ou transferido 
conforme disposto nas Normas e apenas com o consentimento prévio por escrito da Herbalife Nutrition, concedido ou rejeitado pela Herbalife Nutrition a seu exclusivo e 
absoluto critério. A Herbalife Nutrition pode ceder seus direitos e obrigações sob o Contrato, para o qual eu apresento por meio deste meu consentimento expresso e a 
Herbalife Nutrition apenas me notificará por escrito de tal cessão.

B   A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DA HERBALIFE NUTRITION 

1. Revisão Diligente: Se eu quiser considerar iniciar um negócio Herbalife Nutrition, seja por meio da venda de produtos Herbalife Nutrition ou, além de revender produtos, 
também patrocinando outros Consultores Independentes a fazê-lo, eu concordo como parte essencial desta consideração, cuidadosamente rever os Materiais contidos no 
Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition e os disponíveis no myHerbalife.com.br A Herbalife Nutrition encoraja uma revisão cuidadosa prévia de maneira que, estarei informado 
sobre os riscos potenciais, benefícios e normas aplicáveis aos Consultores Independentes envolvidos nas atividades de negócios.

2. Compensação que eu Posso Receber ou Renda que eu Posso Ganhar: A Declaração de Ganho Médio Bruto (contida no Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition 
e disponível no myHerbalife.com.br é a única apresentação autorizada dos assuntos estabelecidos por ela. Eu por meio deste represento, garanto e concordo que a 
Declaração de Ganho Médio Bruto não representa uma garantia de sucesso da oportunidade de negócio Herbalife Nutrition e que não estou me baseando e não vou me 
basear em quaisquer outras informações ou representações escritas ou orais sobre os resultados financeiros que eu possa atingir. 

3. Promover a Venda de Produtos: Se eu escolher iniciar o Negócio Herbalife Nutrition, vou promover a venda de produtos Herbalife Nutrition para consumidores de maneira que 
aprimore a reputação da Herbalife Nutrition. Meu sucesso virá apenas a partir da venda de produtos para meus clientes para que estes os consumam, e para a venda de produtos 
para minha linha descendente, para que esta os consuma ou os revenda.

4. Compra de Produtos e Outros: Eu não estou obrigado a comprar produtos ou manter um inventário para ter sucesso ou avançar como um Consultor Independente 
Herbalife Nutrition. Eu não posso comprar produtos primariamente com o intuito de me qualificar para obter ganhos, ao invés de comprar livremente para o meu próprio 
consumo e quantidades que eu considero razoáveis para atender os meus clientes. Eu também não sou obrigado a comprar materiais de apoio de vendas nem participar 
de reuniões ou eventos. 

5. Construindo uma Organização de Vendas: Eu sei que não vou receber remuneração ou outro benefício econômico por recrutar outros Consultores Independentes. Se 
eu escolher patrocinar outros como Consultores Independentes Herbalife Nutrition para construir e manter uma organização de vendas de linha descendente, meus ganhos 
serão baseados na minha venda de produtos para os meus clientes para o consumo deles e para minha linha descendente, para consumo da minha linha descendente 
e revenda da minha linha descendente para outros. Esta oportunidade de remuneração multinível se encontra detalhada no Plano de Vendas & Marketing da Herbalife 
Nutrition, que está disponível a todos os Consultores Independentes online acessando myHerbalife.com.br

Page 4 of 4

Eu reconheço que por meio deste, li e entendi esse Pedido de Adesão e Contrato do Consultor Independente Herbalife Nutrition, incluindo todos os 
documentos definidos acima como “Materiais,” que foram incorporados neste, e que eu concordo em estar vinculado por todos eles.

Assinatura do Requerente:     /  / 
    Dia      Mês     Ano
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Herbalife International do Brasil Ltda.
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa de Baixo - CEP 05040-000 - São Paulo - SP - Brasil
Departamento de Serviços ao Consultor Independente - FONE (11) 3879-7844 / 0300-789-2122
Segunda/Sexta: 8h30 às 17h30 - Sábado: 08h30 às 12h30
SHAA (Serviço Herbalife de Auto-Atendimento) Informações sobre pedidos já processados no FONE (11) 3616-2600, 24 horas por dia.
Pedidos pela Internet - Acesse: MyHerbalife.com.br
Dicas importantes para o correto preenchimento de seu Formulario:
• Marque apenas com caneta azul ou preta dentro dos campos. Não escreva fora.
• Este Pedido é um Contrato de compra e venda de produtos. 
• Os preços serão discriminados na Nota Fiscal, com os impostos e demais encargos.

1. DADOS DO COMPRADOR
Nome: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Número do ID#: _______ - ___________________________________                                                CPF: ______________ . ______________ . ______________ - _______

DADOS DO SUPERVISOR TOTALMENTE QUALIFICADO
Nome: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Número do ID#: _______ - ___________________________________

2. ESCOLHA A FORMA DE RETIRADA OU ENTREGA

3. ENDEREÇO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Endereço:___________________________________________________________________________________________________________________________________

Bairro: _____________________________________________________________________________________________ CEP: ______________________ - ___________       

Cidade: _____________________________________________________________________________________________UF: ____________________________________     

Fone: __________ - _________________________                Fax: __________ - _________________________                 Cel: __________ - _________________________ 

4. ESCOLHA A FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro: (   )  Cartão de Crédito: (   )   Cartão de Débito: (   ) 

5. PRODUTOS - INFORME CÓDIGO E QUANTIDADE DOS PRODUTOS PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO

 Código         Qtde.           Código          Qtde.           Código         Qtde.            Código         Qtde.            Código         Qtde.           Código          Qtde.            Código           Qtde.            

  DESCONTO: _______ %        VOLUME DE PONTOS: ______ . ______ . ______, ____           TOTAL EM R$ ______ . ______ . ______, ____ 

Revisão Março 2015 - Instruções no verso

Data do Pedido: 

_________ /________ / ________

Número do Pedido:

____________________________

 Volume para o Mês:

____________________________

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE PRODUTOS

RETIRA (   )
Nome da Pessoa Física:  

    
___________________________________________________________________

ou Nome da Transportadora:

___________________________________________________________________

FRETE HERBALIFE (   )

Rodoviário: (   )               Aéreo: (   )  

A/C:_________________________________________________________________

pantone 368lista de pedidos 11/15.indd   1 16/11/2015   11:30 AM
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INSTRUÇÕES ADICIONAIS

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PEDIDOS: preencha todos os campos do formulário original de pedidos.
Ganhe Tempo: faça seu pedido pela internet e acompanhe o processamento no site www.myherbalife.com.br

PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO
• Você pode pagar através dos cartões: Visa, Diners, MasterCard, American Express e Hipercard.
•  O Consultor Independente é responsável pelos dados do cartão de crédito (números corretos e completos,  

validade, código de segurança e disponibilidade de limite), assegurando assim a aprovação da compra.

PAGAMENTO COM DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO

•  Nos DEPÓSITOS IDENTIFICADOS* com o número de pedido, não é necessário o envio do comprovante  
de pagamento via Canal Inteligente.

•  Nos pagamentos através de DOC ou TED, preencha o campo do remetente com o número do pedido, e NÃO com o  
nome do Consultor Independente. Dessa forma, também não é necessário o envio do comprovante.

Obs: para depósitos efetuados em DOC ou TED que não forem identificados, enviar o comprovante do pagamento com  
o número de seu PEDIDO via Canal Inteligente.  
DEPÓSITOS EM CHEQUE E CAIXA ELETRÔNICO ESTÃO SUJEITOS AOS PRAZOS DE COMPENSAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE 
3 A 5 DIAS, caso o pedido não seja liberado nesse período, por gentileza encaminhar o comprovante via Canal Inteligente.

DADOS PARA DEPÓSITO IDENTIFICADO EM CONTA CORRENTE OU TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS: 
Todo o pagamento deve estar disponível e devidamente identificado na conta da HERBALIFE até o último dia útil  
do mês vigente.

Prazos para compensação:  Depósito identificado: 24 horas úteis 
Boleto Bancário: 48 horas úteis 
Pedido online pago por transferência: automaticamente.

Banco do Brasil SA
001

3344-8
5482-8

NÚMERO DO BANCO:
NÚMERO DA AGÊNCIA:
NÚMERO DA CONTA:

pantone 368

Banco Itaú SA
341
0262

46.889-5

Banco Bradesco SA
237
3394

205.500-7

No pedido retirado pelo Consultor Independente ou transportadora  
indicada, será aplicada uma taxa de retirada de 2,34% no  
Centro de Distribuição de São Paulo, ou taxa mínima por pedido. *

•  A Herbalife oferece um serviço de entrega “porta-a-porta”  
para todo o Brasil.

•  Multiplique o percentual, conforme tabela ao lado, ao total do preço 
de varejo de seu pedido para saber o valor da taxa de transporte.

•  A taxa de transporte será cobrada no momento em que você efetuar 
seu pedido. (Há frete mínimo Rodoviário).*

•  Foque seu tempo em seu negócio, deixe a Herbalife cuidar  
do transporte de seus produtos para você.

* Consulte as faixas de preço e os mínimos de frete e retirada no site  
www.myherbalife.com.br.

*Preço Total  
de Varejo  

do seu pedido

Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
Faixa 4
Faixa 5

Tabela 1
Rodoviário

SP

3.32%
3.08%
2.85%
2.62%
2.38%

CÁLCULO DE FRETE

TABELA PARA CÁLCULO DE FRETE - Exemplo São Paulo

©2015 Herbalife International do Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.  • 11/15
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A fim de qualificar-me para receber o Bônus de Produção (Bônus) da Equipe TAB e para manter a integridade e lealdade dos negócios da Herbalife International, eu abaixo concordo:
A.  Que sempre estive e continuarei em total conformidade com as Normas de Conduta do Consultor Independente Herbalife Nutrition e com as leis vigentes no país onde estiver atuando. 

Comprometo-me a não fazer qualquer declaração de natureza médica ou da lucratividade de produtos Herbalife Nutrition ou da oportunidade de ganhos, e cumprir com todas as 
exigências fiscais e de previdência previstas em lei.

B.  Em aceitar que a participação no Programa do Bônus de Produção da Equipe TAB é um privilegio, não um direito e também uma responsabilidade no que se refere à liderança  
no treinamento e ensino da filosofia e do negócio Herbalife Nutrition.

C.  Em declarar e assegurar que eu não estou envolvido(a) direta ou indiretamente através de qualquer outra pessoa, entidade ou artificio na participação ou promoção de produtos,   
serviços ou oportunidade de ganhos associadas a qualquer outra empresa de marketing de multinível ou do vendas diretas. Eu concordo em fazer isso enquanto estiver participando  
 no programa de Bônus de Produção. Sem prejuízo das declarações anteriores se limitar a generalidade anterior, eu também concordo que: enquanto for um Consultor Independente 
Herbalife Nutrition eu não poderei direta ou indiretamente solicitar, promover, patrocinar ou recrutar qualquer Consultor Independente Herbalife Nutrition para se associar ou 
participar sob qualquer forma em qualquer outra empresa de marketing multinlvel ou do vendas diretas e que estas proibições se aplicam a mim e ao meu cônjuge agindo diretamente 
ou através de qualquer empresa ou entidade que eu ou meu cônjuge controlemos ou nas quais qualquer um de nós detenha qualquer tipo de interesse econômico.

D.  Que todos os aspectos de meu relacionamento com a Herbalife Nutrition, incluindo mas não se limitando àqueles relacionados ao Programa, estão e permanecerão sujeitos a 
modificações pela Herbalife Nutrition a seu exclusivo critério de tempos em tempos e que tais modificações entram em vigor quando publicadas peta Herbalife Nutrition ou em qualquer 
outra data que tal publicação indique.

E.  Que eu sou um contratante independente efetuando vendas dos produtos Herbalife Nutrition por minha própria conta e risco, de forma habitual e organizada, como empresa, e que 
dividirei a oportunidade de ganhos com os outros. Que nada neste Acordo ou em qualquer outro aspecto do meu relacionamento com a Herbalife Nutrition indicará a existência de 
quaisquer vínculos legais entre mim, minha empresa e a Herbalife Nutrition quer seja como empregado, agente, representante comercial, sócio* ou “joint venturer”. Especialmente, que 
eu não sou um empregado da Herbalife Nutrition para quaisquer efeitos, quer sejam eles trabalhistas, fiscais ou previdenciários, em nível Federal, Estadual e/ou Municipal”. 

F.  Que não poderei desenvolver os negócios em qualquer país onde a HerbaIife não esteja operando oficialmente.
G.  Que se eu violar as leis aplicáveis ou as normas da Herbalife Nutrition enquanto estiver desenvolvendo o meu negócio HerbaIife, incluindo as normas mencionadas ou referidas acima, 

eu não estarei apto para receber o Bônus, que a Herbalife Nutrition estará desobrigada de pagar qualquer outra quantia a que eu possa ter de outra maneira me qualificado a receber, e 
que a Herbalife Nutrition poderá rescindir meu Contrato Herbalife Nutrition e a seu exclusivo juízo e critério e sem qualquer responsabilidade ou obrigação para comigo.

H.  Que eu compreendo e aceito que a participação e os bônus decorrente da Equipe TAB estão sujeitos aos critérios da Herbalife Nutrition e serão baseados na minha contribuição pessoal para o 
crescimento de vendas ao consumidor da empresa como um todo e na minha participação no treinamento de outros a respeito dos produtos Herbalile, oportunidade de ganhos e normas e 
diretrizes.

I.  Que a condição para o recebimento do Bônus é aceitar a responsabilidade sobre os métodos com os quais meus membros de linha descendente são recrutados e o desenvolvimento de  
minha linha descendente de acordo com as leis aplicáveis e normas da Herbalife Nutrition. Como parte desta responsabilidade eu compreendo que qualquer solicitação de minha linha 
descendente para a recompra de produtos - em qualquer país em que a Herbalife Nutrition opere - irá resultar na perda de qualquer Comissão aplicável, Royalties. Bônus de Produção ou 
Status da Equipe TAB associado ao volume que for recomprado. Caso eu perca minha qualificação da Equipe TAB como resultado destas deduções esta devolvendo a Herbalife Nutrition 
qualquer pin da Equipe TAB que tenha ganho previamente devido aquela qualificação de equipe.

J.  Que para toda e qualquer questão oriunda deste acordo entre mim e a Herbalife Nutrition fica desde já eleito Fôro da Cidade de São Paulo. Estado do São Paulo, Brasil, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

N° da Herbalife Nutrition / Herbalife Nutrition ID Number

Sobrenome do Consultor Independente / Member's Last Name                      Nome do Consultor Independente / Member's Last Name 

 

Endereço AtuaI / Current Mailing Address

Cidade/ City                                                                                                                                          Estado / State    CEP / Zip Code

DDI/Cntry Code DDD/Area Code Fone Comercial/Day Phone        DDD/Area Code Fone Residencial/Evening Phone    DDD/Area Code FAX

Por favor, leia atentamente e preencha este Formulário de Solicitação e Acordo para se tomar habilitado e ser considefado para fins de Bônus de Produção da Equipe TAB e,
sob os seguintes termos, para adquirir o direito a outros pagamentos da Herbalife International of America Inc.
De acordo com as normas da empresa, seu formulário deve ser recebido e aprovado pela Herbalife International of America Inc., antes que qualquer Bônus de Produção da Equipe
TAB seja recebido. O Bônus de Produção da Equipe TAB está disponível somente para Membros da Equipe TAB totalmente qualificados e que continuamente
estejam cumprindo com todos os termos e condições contidos neste acordo.
Please carefully review and complete this Application and Agreement in order to be eligible for consideration to compete for TAB Team Production Bonuses and, on lhe followlng terms,
to earn the right to other payments from Herbalife Inlernational of America, Inc.
Your AppIication must be received and approved by Herbalife International of America Inc., ln its discretion, before any TAB Team Production Bonuses are earned. The TAB Team
Production Bonus is only available to fuIIy qualified TAB Team Members who continue to comply wilh all of lhe terms and conditions contained in this Agreement.
Envie este formulãrlo para o endereço acima.

Informações Pessoais (letra de fôrma) / Personal Information (please print)

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa
05040-000 - São Paulo - SP
Relações com o Consultor Independe: (11) 3879-7822

Assinatura do Consultor Independente/Member's Signature:_______________________________________
                   ______/_______/_______
                                                                                               Data /Date

Distribuição/ Distribution: Envie a via branca para a Herbalife Nutrition. Mantenha uma cópia em seus arquivos/ Send original to Herbalife Nutrition. Keep copy for your records.

A Herbalife Nutrition processará seus dados pessoais para um propósito comercial legítimo e para atender a todos os requisitos legais e contratuais. Para mais informações sobre como a Herbalife Nutrition 

lida com informações pessoais, consulte a nossa política de privacidade, no site https://www.herbalife.com.br/politica-privacidade.  

® 2018 HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL. Todos os direitos reservados

Acordo

Concordo/Agreed Para Uso Exclusivo da Herbalife Nutrition

PEDIDO BONUS DE PRODUÇÃO
DA EQUIPE TAB
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□□□□□-□□□    □□□□□□□□□□□□  □□   □□ □□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□- □□□ - □□□□□□□
enohP lleC / raluleCrebmuN XAF / XAF

Assinatura / Your Signature:___________________________________________ Data / Date: ______________________

Novo Endereço / New Address

FORMULÁRIO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO/
CHANGE OF ADDRESS FORM

© 2015 HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.   Todos os direitos reservados.  5015-BR-05    04/15

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço / Street Address

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

etatS / odatsEytiC / edadiCedoC latsoP / PEC

 rebmuN enohpeleT / enofeleTyrtnuoC / síaP

□□□□□-□□□    □□□□□□□□□□□□  □□   □□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço / Street Address

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

etatS / odatsEytiC / edadiCedoC latsoP / PEC

 rebmuN enohpeleT / enofeleTyrtnuoC / síaP

Herbalife International do Brasil Ltda.
Rua Marina Ciufuli Zanfelic, 371 • Lapa de Baixo.
05040-000 • São Paulo • SP
FONE (11) 3879-7822

Se você mudar de endereço, deverá seguir o procedimento abaixo / If you wish to request a change of address, the following procedure must
be followed:
• Preencha este formulário / Complete this form.
• Anexar comprovante de residência. Caso contrário, seu pedido não será processado / Attach home address proof. If not, your request will not be processed.
• Envie este formulário a / Mail this form to: Herbalife International do Brasil Ltda.

Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371
Lapa de Baixo
05040-000 • São Paulo • SP.
A/C: Departamento de Serviços ao Consultor
Ou Através do Canal Inteligente no MyHerbalife.com.br.

São necessários dez dias da data em que este formulário for enviado, para que a Herbalife mude seu endereço. As mudanças serão efetivas
a partir do momento em que a Herbalife completar o processamento deste formulário.
Allow at least ten days from the date you send this form for the requested change to be made by Herbalife. All changes will be effective
upon completion of the processing of this form by Herbalife.

Endereço Anterior / Previous Address

Distribuição: Envie a via Branca para a Herbalife. Mantenha uma cópia em seus arquivos. A Herbalife autoriza aos seus Consultores Independentes a reprodução deste documento.
Distribution: Send White .tnemucod siht etacilpud ot noissimrep efilabreH evah srotubirtsiD.sdrocer ruoy rof ypoc a peeK .efilabreH ot ypoc

Seu Nome / Your Name

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

emaN tsriF / emoNemaN tsaL / emonerboS

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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A oportunidade de ser um Consultor Independente Herbalife 

Nutrition é inteiramente voluntária. 

Um Consultor Independente renunciante pode retornar 

produtos não utilizados ou materiais promocionais que não 

estejam abertos e em condições de revenda para que a 

Herbalife Nutrition possa recomprá-los sob certos termos 

e condições, se os produtos forem comprados da Herbalife 

Nutrition dentro dos últimos 12 meses e o Consultor 

Independente que está renunciando apresente comprovante 

da compra. Se as condições forem cumpridas, o Consultor 

Independente será orientado a devolver os produtos para 

Herbalife Nutrition. O reembolso ao Consultor Independente 

será feito pelo valor pago pelos produtos retornados pelo 

Consultor Independente se todos os termos e condições forem 

obedecidos. Embora não sejam reembolsadas as despesas 

com frete incorridas na compra original dos produtos à 

Herbalife Nutrition. A Herbalife Nutrition providenciará a 

retirada e pagará as taxas de envio para o retorno do produto.

A Herbalife Nutrition irá deduzir o valor de Royalty, Lucro no  

Atacado, Bônus de Produção e quaisquer outros ganhos ou  

benefícios pagos na devolução dos produtos de Consultores 

Independentes e ajuste de qualificação quando necessário. 

Como iniciar a Solicitação de Recompra de Produtos
•  De acordo com a Norma 2.5.3 das Normas de Conduta 

e Diretrizes do Consultor Independente, e atualizada de 

tempos em tempos, um Consultor Independente pode 

ter o direito de solicitar a Herbalife Nutrition a devolução 

de produtos em perfeitas condições de revenda e que 

tenham sido comprados da Herbalife Nutrition, sob certos 

termos e condições.

• Para iniciar a solicitação de Recompra de produtos o primeiro  

 passo é preencher os Formulários de Recompra (modelo nas  

 páginas 48, 49 e 50).

• Os formulários devem ser enviados para o endereço abaixo

Herbalife International do Brasil Ltda

Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 – Lapa de Baixo

CEP 05040-000 – São Paulo – SP

Departamento de Serviços ao Consultor (área de recompra)

• Os formulários devem estar acompanhados ou precedidos de  

 uma carta com a solicitação de cancelamento de contrato com  

 assinatura com firma reconhecida.

•  Ao receber os formulários completamente preenchidos e a carta 

com a solicitação de cancelamento de contrato com assinatura 

com firma reconhecida e se as condições do Formulário 

de Solicitação de Recompra de Produtos estiverem 

atendidas, o Departamento de Serviços ao Consultor (área 

de recompra) da Herbalife Nutrition enviará ao Consultor 

Independente uma Carta de Autorização para Devolução 

de Produtos e o endereço para retorno dos produtos. 

•  Uma vez que a Herbalife Nutrition tenha processado o 

retorno dos produtos, o reembolso de produtos devolvidos 

será efetuado.

•  A Herbalife Nutrition não será responsável pelo 

recebimento de produtos que não estejam em condições 

conforme descrito na Norma 2.5.3 e de acordo com as 

instruções fornecidas.

Em caso de dúvidas, solicitamos a gentileza de contatar o  

Departamento de Serviços ao Consultor (área de recompra) 

através do telefone (11) 3879-7822 ou 0300-789-2122.

RECOMPRA DE PRODUTOS
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Formulário de Solicitação de Recompra de Produtos
(Este formulário é necessário para processar sua solicitação)

Este formulário deve ser assinado com firma reconhecida, datado e retornado para Herbalife Nutrition 
para dar prosseguimento a sua solicitação.

Para processarmos a sua solicitação, solicitamos que você forneça à Herbalife Nutrition os detalhes solicitados, caso você ainda não 

tenha feito.

• Eu cancelei meu Contrato do Consultor Independente para sempre.

•  Eu já providenciei à Herbalife Nutrition uma carta de cancelamento de contrato com firma reconhecida ou, em lugar da carta 

com firma reconhecida, reconhecerei a firma da minha assinatura neste formulário.

•  Eu compreendo que apenas produtos e materiais promocionais que não estiverem abertos e em condições de revenda que 

foram comprados da Herbalife Nutrition dentro dos últimos 12 meses estarão aptos a serem recomprados pela Herbalife 

Nutrition, e em todos outros aspectos que estejam em conformidade com a Norma 2.5.3 das Normas de Conduta e Diretrizes 

do Consultor Independente.

• Eu compreendo que eu serei reembolsado da mesma forma de pagamento que foi utilizada quando eu originalmente comprei o  

 produto (Se paguei em cheque ou em transferência bancária, o reembolso será feito através de depósito em conta. Se foi utilizado  

 cartão de crédito, o reembolso será feito através de estorno no mesmo cartão de crédito).

•  Eu compreendo que a Herbalife Nutrition reserva-se o direito de determinar quais produtos e quantidades estão dentro dos 

limites referentes aos procedimentos de recompra de produtos da Herbalife Nutrition. Uma vez que a Companhia tenha 

revisado a minha solicitação de recompra e tenha fornecido a mim a Autorização de Devolução e dado os detalhes relevantes 

de envio, eu devolverei apenas os itens que não estiverem abertos e em condições de revenda, que foram comprados dentro 

do prazo de 12 meses e que estejam em conformidade com a Norma 2.5.3. Eu compreendo que a Herbalife Nutrition não 

tem qualquer responsabilidade sobre os itens devolvidos que não estejam em conformidade com a Norma 2.5.3 e com as 

diretrizes fornecidas e que a Herbalife Nutrition não irá pagar ou assumir qualquer responsabilidade em retornar os itens que 

não forem recomprados.

• Eu inclui uma lista completa com os itens que eu gostaria que fossem recomprados. Os itens que eu gostaria de devolver foram  

 comprados dentro dos últimos 12 meses. 

• Eu inclui comprovante da compra deste pedido (cópia da nota fiscal da compra).

Ao assinar, Eu declaro que reconheço e concordo com os itens acima.

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa de Baixo
05040-000 • São Paulo • SP
(11) 3879-7822

(Nome Completo)

(Assinatura)

(ID #)

(Data)
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HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa de Baixo
05040-000 • São Paulo • SP
(11) 3879-7822

Produtos que Gostaria de Devolver
(Além do Formulário de Solicitação de Recompra de Produtos, preencha também este formulário com os produtos que deseja devolver)

Nome: _________________________________________________

ID#: _________________________________________________

Eu entendo que apenas produtos que não estejam abertos, em condições de revenda e que foram comprados da Herbalife Nutrition  

dentro dos últimos 12 meses estão aptos a serem devolvidos para recompra da Herbalife Nutrition, e em todos os outros aspectos  

abordados na Norma 2.5.3 das Normas de Conduta e Diretrizes do Consultor Independente. Eu declaro e garanto que os  

produtos que listei abaixo e que gostaria de devolver para Herbalife Nutrition encontram-se nestas condições.

Eu também entendo que a Herbalife Nutrition reserva-se o direito de determinar quais produtos e quantidades estão dentro dos limites  

dos procedimentos de recompra de produtos da Herbalife Nutrition, e que eu poderei entregar apenas aqueles itens que estiverem  

fechados e em condições de revenda e que foram comprados da Herbalife Nutrition dentro dos 12 últimos meses e em concordância  

com a Norma 2.5.3. Eu entendo que a Herbalife Nutrition não terá qualquer responsabilidade para devolução dos itens retornados que  

estiverem fora da Norma 2.5.3 e com os procedimentos fornecidos.

(Nome Completo)

(Assinatura)

(ID #)

(Data)

Código# Produto Nº de Caixas Nº de Unidades Para Uso da  
Herbalife Nutrition



pág 44 • IBO2 10 Rev. 11/10/2019 (Corp. Ver. 35)

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa de Baixo
05040-000 • São Paulo • SP
(11) 3879-7822

Literaturas/Itens Promocionais que Gostaria de Devolver
(Além do Formulário de Solicitação de Recompra de Produtos, preencha este formulário caso você tenha itens de literatura ou  

itens promocionais para devolver)

Nome: _________________________________________________

ID#: _________________________________________________

Eu entendo que apenas os itens que não estejam abertos, em condições de revenda e que foram comprados da Herbalife Nutrition  

dentro dos últimos 12 meses estão aptos a serem devolvidos para recompra da Herbalife Nutrition, e em todos os outros aspectos  

abordados na Norma 2.5.3 das Normas de Conduta e Diretrizes do Consultor Independente. Eu declaro e garanto que os itens que listei  

abaixo e que gostaria de devolver para Herbalife Nutrition encontram nestas condições.

Eu também entendo que a Herbalife Nutrition reserva-se ao direito de determinar quais produtos e quantidades estão dentro dos limites  

dos procedimentos de recompra de estoque da Herbalife Nutrition, e que eu poderei entregar apenas aqueles itens que estiverem  

fechados e em condições de revenda e que foram comprados da Herbalife Nutrition dentro dos 12 últimos meses e em concordância  

com a Norma 2.5.3. Eu entendo que a Herbalife Nutrition não terá qualquer responsabilidade para devolução dos itens que estiverem fora  

da Norma 2.5.3 e com os procedimentos fornecidos.

(Nome Completo)

(Assinatura)

(ID #)

(Data)

Código# Literatura / Item Promocional Nº de Caixas Nº de Unidades Para Uso da
Herbalife Nutrition
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HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa de Baixo
05040-000 • São Paulo • SP
(11) 3879-7822

Formulário de informação bancária - Ganhos em reais
Caso você queira cadastrar os seus dados bancários ou alterar informações bancárias já fornecidas anteriormente, 

proceda conforme indicado abaixo:

• Cadastro de conta permitido somente para pessoa física;

•  Envie este formulário para o e-mail: contratosbrasil@herbalife.com, não é necessário enviar o formulário original pelo correio;

• O titular da conta bancária deve ser o mesmo titular do Contrato do Consultor Independente;

•  É necessário o mínimo de 10 (dez) dias a contar da data de envio deste formulário devidamente preenchido e assinado, para 

que o cadastro bancário seja efetuado;

• As informações bancárias são de inteira responsabilidade do Consultor Independente responsável pelo preenchimento deste 

formulário.

NOME COMPLETO

________________________________________________________________________________________________________________

País BRASIL    DDD ______   Telefone fixo _______________________  DDD ______   Telefone celular _______________________  

____________________________________    ____________________________________    ____________________________________    

Número do ID Herbalife Nutrition             Número do CPF/TIN         Número do PIS/PASEP/NIT

                

                

(   ) Inclusão Gostaria de incluir minhas informações bancárias para a Herbalife International do Brasil.

(   ) Alteração  Gostaria de alterar minhas informações bancárias que anteriormente forneci para a  

Herbalife International do Brasil.

FAVOR DEPOSITAR MEUS PRÓXIMOS GANHOS DA HERBALIFE NUTRITION NA CONTA BANCÁRIA ABAIXO INFORMADA:

Tipo da conta:

(   ) Conta Poupança (   ) Conta Corrente

____________________________________________________________ ______________________________________________

Nome do Banco        Nº do Bco

____________________________________________________________ ______________________________________________

Nº da agênciaº  (Sem o dígito)     Nº da conta (inclusive dígito)

Número de dependentes :_________________________________ (Informação para cálculo de Imposto de Renda na Fonte)

Sua assinatura _________________________________________________________ Dia________ Mês ____________ Ano_______
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FERRAMENTAS DE NEGÓCIO E OUTRAS DESPESAS OPCIONAIS   

Algo único e incrível sobre tornar-se um Consultor Independente Herbalife Nutrition é que, você pode escolher por si mesmo como aproveitar 
a oportunidade de negócio Herbalife Nutrition.  A única despesa necessária é a compra do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition e todas as 
outras compras são completamente opcionais.  Antes de incorrer em quaisquer despesas adicionais, se faça perguntas tais como: 

DÍVIDA 
Devo contrair dívida para prosseguir com a oportunidade de negócio Herbalife Nutrition?

Como não existem compras mínimas necessárias e os custos iniciais são baixos, você não precisa adquirir empréstimo para seu negócio 
Herbalife Nutrition. 

Nós desencorajamos fortemente que o Consultor Independente contraia dívida relacionada com o negócio Herbalife Nutrition. Por favor, 
verifique a norma 1.1.2 Contrair Dívida para maiores informações. 

Ferramentas de Negócio

“Devo comprar serviços, produtos, programas ou sistemas que possam  ajudar a desenvolver meu negócio Herbalife Nutrition?

“Ferramentas de negócio” são serviços ou produtos fornecidos por terceiros que podem ajudá-lo a promover, alavancar e/ou administrar 
seu negócio de venda direta. Elas podem ser desenvolvidas para conseguir clientes, recrutar outros Consultores Independentes, comunicar-
se com clientes ou distribuidores, ou gestão financeira, entre outros.

Independentemente de seu propósito, Ferramentas de Negócio não são necessárias para iniciar, desenvolver ou ter sucesso como 
um Consultor Independente ou para obter suporte e treinamento de seu Patrocinador e linha ascendente. Ninguém deverá dizer que 
Ferramentas de Negócio são necessárias ou pressioná-lo a comprá-las. A essência do negócio Herbalife Nutrition é a venda de produtos a 
clientes, e as Ferramentas de Negócio poderão distrai-lo desse foco.

A Herbalife Nutrition oferece uma ampla variedade de ferramentas de administração de negócio sem custo ou a um custo simbólico. 
Nossas ferramentas são concebidas para atender suas necessidades e ajudá-lo a desenvolver um negócio de sucesso e em conformidade.

Nós aconselhamos fortemente que a decisão de comprar ferramentas de negócio seja feita após um tempo razoável como Consultor 
Independente e que o benefício justifique o  custo, considerando seus ganhos reais na Herbalife Nutrition. 

Por favor, tenha em mente que ao adquirir uma Ferramenta de Negócio, você será responsável pelo seu uso, por sua conformidade com 
as Normas de Conduta da Herbalife Nutrition e a legislação . 

Adicionalmente como ferramentas de negócio não são produzidas ou aprovadas  de qualquer maneira pela Herbalife Nutrition, a Herbalife 
Nutrition  não assume qualquer responsabilidade sobre elas.

Porém, se você tiver uma disputa referente às ferramentas de negócio que não consegue resolver com um fornecedor que é um Consultor 
Independente, entre em contato com o Departamento de Práticas de Negócio e Conformidade do consultor através do e-mail: mpcbrasil@
herbalife.com ou 11-3879-7899

Por favor, verifique as Normas de Conduta 1.1.1 Restrições nos requisitos de compras, 1.1.2 Contrair Dívida, 3.3 Ferramentas de negócio e 
5.1.1 Treinamento para mais informações.

ESTOQUE DE PRODUTOS

Eu devo comprar uma grande quantidade de produtos?

Nosso conselho é não comprar quantidades além de suas necessidades e, depois que você estiver confiante que deseja revender os 
produtos Herbalife Nutrition, a quantidade que você acredita ser possível revender em um período razoável de tempo. 

No entanto, se você optar por manter um estoque limitado de produtos para vender para clientes ou oferecer em seu EVS, por favor, esteja certo 
de só comprar o que você sabe que poderá revender dentro de um prazo razoável. Veja as Normas de Conduta 1.1.1 Restrições de Aquisição de 
Produtos, 1.1.7 Compras de Maneira Adequada e 4.1.3 Fornecendo e mantendo recibos/registros de venda para maiores informações.

Eu devo assinar um contrato de locação e adquirir mobiliários e outras coisas necessárias para abrir um EVS ou um escritório do 
meu negócio Herbalife Nutrition?

Antes de abrir um EVS nós recomendamos fortemente que você obtenha treinamento adequado e experiência sobre os produtos Herbalife 
Nutrition e a oportunidade de negócio. Permita-se o tempo necessário para experimentar os produtos e aprender sobre suas recomendações 
de uso, torne-se conhecedor o suficiente para explicar adequadamente os potenciais benefícios que podem ser alcançados por meio de 
uma boa nutrição e um estilo de vida saudável, e ganhar experiência suficiente na operação de seu negócio. Nós também aconselhamos 
que você observe e estude como EVS ou escritórios de negócios Herbalife Nutrition operam e avalie cuidadosamente se vale a pena entrar 
em um grande investimento ou entrar naquilo que poderia se tornar uma grande obrigação, tal como um aluguel, por exemplo. 

Nenhum aspecto do negócio Herbalife Nutrition é ou deve ser considerado uma franquia e você nunca deve ser solicitado a pagar pelo 
direito de abrir ou operar um EVS ou escritório. Da mesma forma, você não deve pagar a ninguém para estabelecer um EVS ou um 
escritório para você. No entanto, se você desempenha suas atividades em um EVS ou escritório de outro Consultor Independente, é 
normal pagar uma taxa razoável a título de aluguel pelo espaço ou estação de trabalho, ou pagar uma porcentagem razoável das despesas 
do EVS ou do escritório.
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ANOTAÇÕES
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NORMAS DE CONDUTA E DIRETRIZES DO 
CONSULTOR INDEPENDENTE - BRASIL

Introdução

Parabéns! Como um Consultor Independente Herbalife Nutrition, agora você faz 
parte de uma comunidade de pessoas parecidas com você, conduzidas pelo mesmo 
propósito – tornar o mundo mais saudável e mais feliz. Como líderes globais na 
indústria da nutrição, nós temos a responsabilidade de atuar com ética e integridade. 
Sendo assim, por favor, revise essas Normas de Conduta¹ que o ajudarão em sua 
jornada. 

A maioria dos Consultores Independentes se cadastra para obter desconto sobre os 
produtos Herbalife Nutrition enquanto tentam alcançar seus objetivos de nutrição 
pessoal e de controle de peso. Se esse foi o motivo para se tornar um Consultor, 
então é necessário focar apenas nas primeiras páginas de nossas Normas. Se agora 
ou em algum momento no futuro você desejar iniciar seu próprio negócio, reserve 
um tempo para ler cada uma dessas normas.

Sabemos que o desenvolvimento de um negócio é complexo, por isso existe uma 
equipe aqui na Herbalife Nutrition preparada para ajudá-lo. Se você tiver qualquer 
dúvida, entre em contato conosco pelo Canal Inteligente no www.myHerbalife.com.
br ou pelos telefones (11) 3879 7822 ou 0300 789 3222. 

Quaisquer que sejam seus objetivos com o negócio Herbalife Nutrition, esperamos 
que você tenha um contrato de Consultor Independente de muito sucesso. Nós 
agradecemos sua paixão e compromisso em melhorar a vida das pessoas.

Os melhores votos de sucesso,

Sua Equipe Herbalife Nutrition

1.  A Herbalife Nutrition a seu critério absoluto e exclusivo pode emendar (prospectivamente) as Normas de Conduta e emitir outras normas, políticas e comunicados 
de tempos em tempos (Coletivamente denominado de “Normas de Conduta e Diretrizes”) e pode impor qualquer solução ou sanção que determinar melhor 
resolução a quaisquer violações nas normas. A Herbalife Nutrition também reserva-se o direito de renunciar, parcial ou totalmente, qualquer violação de qualquer 
norma.
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NORMAS DE CONDUTA E DIRETRIZES  
DO CONSULTOR INDEPENDENTE

CAPÍTULO 1 - INICIANDO
 
1.1.  Candidatando-se para ser um Consultor Independente 

Herbalife Nutrition. Para se tornar um Consultor 
Independente Herbalife Nutrition o requerente deve:

1.  Ser patrocinado por um Consultor Independente Herbalife 
Nutrition (“Patrocinador”);

2. Comprar o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition (HMP);
3.  Preencher e enviar um Pedido de Adesão e Contrato do 

Consultor Independente Herbalife Nutrition. (“Proposta”); e
4. A Proposta deve ser aprovada pela Herbalife Nutrition2.

1.1.1 Restrições nos requisitos de compra
A única compra necessária para se tornar um Consultor 
Independente é a do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition, que 
é vendido para um novo Consultor Independente a preço de 
custo, sem margem de lucro para o patrocinador. 
A compra do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition não pode 
ser associada à compra de outros produtos, serviços ou 
materiais. Os patrocinadores não podem exigir que os 
Consultores Independentes comprem:
• Estoque de produtos ou materiais promocionais.  
•  Materiais, produtos ou serviços, produzidos ou não pela 

Herbalife Nutrition.
•  Ingressos de entrada para participar de seminários, reuniões 

ou outros eventos.

1.1.2 Contrair Dívida
Um dos benefícios do negócio Herbalife Nutrition é seu baixo 
custo inicial: A única despesa necessária é a compra de um Kit 
Bem-Vindo à Herbalife Nutrition. Consultores Independentes 
são incentivados a desenvolver o seu negócio sem dívidas. 
Consultores Independentes que decidem vender produtos 
e/ou construir organizações de consultores não precisam 
investir em grandes quantidades de produtos ou incorrer em 
uma grande dívida. 

A Herbalife Nutrition desencoraja fortemente que o Consultor 
Independente contraia dívida ou obtenha empréstimos 
para iniciar ou prosseguir com a oportunidade de negócio. 
Dinheiro emprestado ou doado para qualquer propósito não 
especificamente relacionado à Herbalife Nutrition (Incluindo 
empréstimos ou doações educacionais) não pode ser usado 
na operação de um negócio Herbalife Nutrition.

1.1.3 Um Contrato permitido por pessoa
Um indivíduo pode possuir, operar e apoiar apenas um Contrato, 
exceto conforme permitido pelas normas: 2.1.6 Casais Unidos 
pelo Matrimônio e Consultores Independentes em União 
Estável; 2.3 Separação, Divórcio E Dissolução de União 
Estável; 2.4 Herança. Se um indivíduo submeter mais do que 
um Pedido de Adesão e Contrato do Consultor Independente, 

o primeiro submetido e aceito será considerado válido.

1.1.4 Taxa Anual de Serviços do Consultor Independente
Os Consultores Independentes devem pagar uma Taxa 
Anual de Serviços (“Taxa”) pelo processamento de dados e 
outros serviços feitos pela Herbalife Nutrition. A taxa deve 
ser paga pelo próprio Consultor Independente e não pode 
ser paga por outro Consultor Independente. Se um Consultor 
Independente não pagar a taxa até a data de aniversário do 
Contrato original, o Contrato de Consultor Independente será 
encerrado. A Herbalife Nutrition se empenha em lembrar 
os Consultores Independentes do prazo de pagamento. 
Porém, o Consultor Independente é o único responsável pelo 
pagamento da taxa dentro do prazo.

1.1.5 Aceitação/rejeição da taxa 
Se um Consultor Independente violou as Normas de Conduta, 
a Herbalife Nutrition pode se recusar a aceitar o pagamento da 
taxa, e nesse caso o Contrato do Consultor Independente será 
encerrado, a Herbalife Nutrition reembolsará o valor da taxa.

1.1.6 Comunicação com a Herbalife Nutrition
Os Consultores Independentes devem fornecer um endereço 
residencial ou comercial fixo para a Herbalife Nutrition e 
manter todas as informações de contato atualizadas nos 
registros da Herbalife Nutrition. Todos os documentos e 
declarações enviadas para a Herbalife Nutrition devem ser 
completos, verdadeiros, e enviados em tempo hábil.

1.1.7 Compras de maneira adequada
Consultores Independentes que não são Supervisores apenas 
podem comprar produtos Herbalife Nutrition diretamente da 
Herbalife Nutrition, de seu patrocinador, ou do seu Supervisor 
totalmente qualificado de primeira linha ascendente. 
Nota: Somente os pedidos feitos diretamente na Herbalife 
são considerados para qualificação para se tornar Produtor 
Qualificado ou Supervisor. Todos os produtos devem ser 
entregues em um período razoável de tempo após a venda.
Supervisores totalmente qualificados somente podem 
comprar produtos diretamente da Herbalife.
Consultores Independentes não podem fazer ou pagar 
pedidos em nome de outros Consultores Independentes3.

1.1.8 - Formas de pagamento
Os Consultores Independentes devem garantir que os 
pagamentos realizados à Herbalife Nutrition tenham a devida 
autorização e possuam o respectivo fundo. Também devem 
receber e manter as autorizações formais, por escrito, 
dos titulares dos cartões de crédito, antes do uso desses 
cartões para pagamentos. Os consultores Independentes 
são integralmente responsáveis por todos os pagamentos 
rejeitados ou não autorizados por qualquer razão4. A Herbalife 
Nutrition poderá restringir os privilégios de compra do 
consultor, e fará os devidos ajustes de volumes e Royalties 
para cobrir débitos ou despesas a esses relacionados.

2.  A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer proposta a seu 
critério exclusivo e absoluto. Até a proposta ser aceita o futuro Consultor Independente 
recebe uma licença revogável de compra e venda dos produtos Herbalife Nutrition.

3.  Essa norma é aplicada exceto se a Herbalife Nutrition solicitar e receber autorização 
por escrito do Consultor Independente para o pagamento ser feito por outra pessoa. A 

autorização por escrito pode ser dada apenas para um pedido específico. 
4.  O Consultor Independente que tiver seu pagamento rejeitado ou não-autorizado poderá 

incorrer em encargos adicionais por parte da Herbalife Nutrition.
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CAPÍTULO 2 - DETALHES DO CONTRATO

2.1 ELEGIBILIDADE DO CONTRATO

2.1.1  O Contrato será firmado em nome de pessoa física 
ou jurídica (Equipe TAB)

A Herbalife Nutrition aceita propostas Herbalife Nutrition do 
Consultor Independente em nome de pessoa jurídica para 
membros da equipe TAB e pessoa física para os demais 
Consultores Independentes. Os ganhos serão lançados no 
nome e no número de identificação fiscal pessoa jurídica 
(CNPJ) ou pessoa física (CPF) do Consultor Independente.

2.1.2 Duplo Contrato
Se a Herbalife Nutrition determinar que um Consultor 
Independente, cônjuge, companheiro (a) de união estável 
ou outro indivíduo que participa de um Contrato de Consultor 
Independente enviou mais do que um Pedido de Adesão, ou 
trabalhou ou auxiliou no desenvolvimento de outro Contrato de 
Consultor Independente, a Herbalife Nutrition a seu exclusivo e 
absoluto critério pode:
•  Rescindir ou estabelecer condições em um ou nos dois 

Contratos de Consultor Independente.
•  Impor penalidades ou sanções nos Contratos do Consultor 

Independente e/ou patrocinadores.
•  Ajustar o volume e compensação de uma ou ambas as organizações 

patrocinadoras por qualquer período de tempo antes da transferência 
ou anulação do Contrato do Consultor Independente.

•  Tomar outras medidas que considerar apropriadas.
Em casos de Contratos de Consultor Independentes duplos e 
violações semelhantes, o Consultor Independente poderá ter 
autorização para continuar como Consultor Independente da 
Herbalife Nutrition, porém deve fazê-lo na linha apropriada de 
patrocínio, conforme determinado pela Herbalife Nutrition. A 
Herbalife Nutrition determinará a disposição da linhagem de linha 
descendente do Contrato de Consultor Independente rescindido.

2.1.3  Idade mínima para ter um Contrato  
de Consultor Independente

O indivíduo deve ter pelo menos 18 anos e ser legalmente 
capaz para ser um Consultor Independente ou participar no 
negócio de outro Consultor Independente Herbalife Nutrition5. 

2.1.4  Norma Especial para Consultores Independentes de 
16 e 17 anos de idade

O menor de idade que tenha pelo menos 16 anos de idade 
que vive e pretende conduzir o negócio no Brasil, poderá 
submeter uma proposta Herbalife Nutrition do Consultor 
Independente acompanhada da certidão de nascimento que 
conste a emancipação do potencial Consultor Independente6.

2.1.5  Casais Unidos pelo Matrimônio e Consultores 
Independentes em União Estável

Casais unidos pelo matrimônio e companheiros de união 
estável7 podem participar em apenas um Contrato do 
Consultor Independente. Se dois consultores se casarem 
ou derem início a uma União Estável, um Contrato deve ser 
abandonado. A única exceção a essa norma ocorre quando 
cada Contrato de Consultor Independente estiver no nível de 
Supervisor ou acima no momento do casamento ou ao entrar 
na união estável. Nesse caso, cada cônjuge pode continuar a 
operar seu próprio Contrato individual.

2.1.6  Reconhecimento de Cônjuge ou Companheiro(a)
Consultores Independentes podem incluir seu cônjuge ou 
companheiro(a) no registro do seu Contrato,  para apoiá-los 
no negócio e para fins de reconhecimento8. 

O Consultor Independente permanecerá como representante 
principal no Contrato Herbalife Nutrition. No entanto, caso 
o Consultor se separe de seu cônjuge ou companheiro(a), 
a propriedade ou titularidade de seu Contrato poderá ser 
impactada9.

2.1.7 Atividades do Cônjuge ou Companheiro(a)
O Consultor Independente é responsável pelos atos 
de seu cônjuge ou companheiro(a), caso o cônjuge ou 
companheiro(a) participe ou não do Contrato ou se o Consultor 
Independente está ciente ou não de suas ações. Cônjuges e 
companheiros(as) devem cumprir as Normas de Conduta e leis 
relacionadas ao negócio Herbalife Nutrition. Por exemplo, um 
Consultor Independente será responsável caso seu cônjuge 
ou companheiro(a) solicite ou promova outra oportunidade 
de negócio em outra empresa de vendas direta ou marketing 
multinível (MMN) para qualquer Consultor Independente, 
Cliente Premium ou Cliente da Herbalife Nutrition.

A Herbalife Nutrition se reserva ao direito de terminar um 
Contrato se o cônjuge ou companheiro(a) se engajarem 
em atividades às quais, na opinião da Herbalife Nutrition, 
depreciem, provoquem danos, ou enfraqueçam a reputação da 
Herbalife Nutrition ou de seus produtos.

2.1.8 Ex-Participante em Contrato
Um ex-Consultor Independente, Cliente Premium, cônjuge, 
companheiro(a), ou indivíduo que já tenha auxiliado em um 
Contrato de Consultor Independente ou Cliente Premium 
deve esperar no mínimo o período de um ano e preencher 
todos os requisitos do Período de Inatividade (POI), antes 
de assinar um novo Contrato do Consultor Independente ou 
Cliente Premium sob um patrocinador diferente, ou auxiliar 
com qualquer outro Contrato de Consultor Independente. 
(Veja Norma 2.1.10). Aplica-se exceção à essa Norma aos 
Clientes Premium que não tiverem nenhuma atividade nos 
primeiros 90 (noventa) dias da assinatura de seu contrato, que 
poderão assinar novo Contrato sob diferente Patrocinador.

5.  Os requisitos mínimos de idade variam de acordo com o país. Menores de 18 anos podem 
ser Consultores Independentes se forem legalmente emancipados. Para consultar os 
requisitos de idade em outros países, entre em contato com o Departamento de Serviços 
do Consultor. 

6  A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de aceitar a solicitação sem o consentimento 
do Consultor Independente em linha ascendente e pode solicitar quaisquer informações 
adicionais a seu único e absoluto critério.

7.  Companheiro (a): Uma pessoa designada pelo Consultor Independente como seu 
companheiro (a) em uma união estável no Formulário de Inclusão de Companheiro(a). 
Formulários disponíveis através do Departamento de Serviços ao Consultor.

8.  Um exemplo de reconhecimento é a participação em eventos Herbalife Nutrition, 
reconhecimento de novos negócios e conquistas no Plano de Vendas e Marketing. 

9. No caso de separação/divórcio ou dissolução de união estável, quando aspectos legais e/
ou financeiros do Contrato de Consultor Independente forem contestados, se o cônjuge 
ou companheiro(a) tiver sido adicionado ou não ao Contrato,  poderá afetar a decisão do 
tribunal local.
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2.1.9 Notificação de Contrato Anterior
Se um ex-Consultor Independente ou Cliente Premium requerer 
um novo Contrato, esse deverá informar à Herbalife Nutrition no 
momento da aplicação do Contrato, o número de seu ID anterior 
naquele Contrato. O Contrato de Consultor Independente ou 
Cliente Premium poderá ser terminado caso o Consultor ou 
Cliente Premium não informe à Herbalife Nutrition sua atividade 
em Contrato anterior, ou apresente informação falsa ou incorreta 
sobre suas atividades em outro Contrato.

2.1.10 Período de Inatividade
Período de Inatividade é o período de espera de no mínimo 
um ano, no qual um ex-Consultor Independente, Cliente 
Premium ou indivíduo não poderá:
•  Se envolver no negócio Herbalife Nutrition sob qualquer 

situação;
•  Comprar produtos, exceto para consumo pessoal;
• Vender quaisquer produtos ou materiais Herbalife Nutrition;
•  Patrocinar ou oferecer a oportunidade de negócio Herbalife 

Nutrition;
•  Promover, auxiliar ou fornecer apoio a qualquer outro 

Contrato;
•  Participar ou organizar treinamentos ou reuniões da 

Herbalife Nutrition; 
•  isitar Espaços Vida Saudável, a menos que seja apenas 

como cliente, e não esteja envolvido na oportunidade de 
negócio Herbalife Nutrition, sob qualquer forma.

O período de inatividade de no mínimo um ano é calculado da 
seguinte forma:
Exemplo 1:  Renúncia de Consultor Independente ou 

Cliente Premium 
•  A data do Pedido de Adesão e Contrato do Consultor 

Independente anterior é 5 de Dezembro de 2015;
•  Consultor Independente ou Cliente Premium renuncia em 

28 de Agosto de 2016;
•  O Período de inatividade para esse Contrato seria de 28 de 

Agosto de 2016 até 27 de Agosto de 2017;
•  Esse Consultor Independente ou Cliente Premium seria 

elegível para assinar um novo Contrato sob um outro 
Patrocinador diferente a partir de 28 de Agosto de 2017.

Exemplo 2:  Consultor Independente não paga a Taxa 
Anual 

• A data de adesão anterior foi 5 de Dezembro de 2015; 
•  A Taxa Anual vence em 5 de Dezembro de 2016 (Data de 

aniversário), mas não foi paga;
•  O período de inatividade seria de 5 de Dezembro de 2016 

até 4 de Dezembro de 2017;
•  Esse Consultor Independente ou Cliente Preferencial seria 

elegível a assinar um novo Contrato sob um Patrocinador 
diferente a partir de 5 de Dezembro de 2017.

Exemplo 3:  Consultor Independente que se converte a 
Cliente Premium:

•  o Contrato inicial do Consultor Independente é datado de 5 
de Dezembro de 2015;

•  O Consultor Independente se converte a Cliente Premium 
sob o mesmo Patrocinador e assina o Contrato de Cliente 
Premium em 01 de Junho de 2016;

•  o Cliente Premium renuncia em 15 de Dezembro de 2016;
•  O Período de inatividade seria de 15 de Dezembro de 2016 

até 14 de Dezembro de 2017;
•  Esse Cliente Premium seria elegível para assinar um novo 

Contrato sob um outro Patrocinador diferente a partir de 15 
de Dezembro de 2017.

Após o Período de Inatividade, o ex-Consultor Independente 
ou Cliente Premium poderá assinar um novo Contrato sob 
outro Patrocinador.

Exceções ao Período de Inatividade
Caso o ex-Consultor Independente ou Cliente Premium 
deseje assinar um novo Contrato sob o Patrocinador original 
e esse Patrocinador permanecer na organização original, a 
Herbalife Nutrition pode, a seu exclusivo critério, dispensar o 
Período de Inatividade.
Caso um Cliente Premium assine um novo Contrato, no 
entanto permaneça sem atividade por até 90 dias, ele poderá 
assinar um novo Contrato sob diferente Patrocinador. Caso 
tenha realizado qualquer atividade (pedido), deverá observar a 
regra de mínimo 1 (um) ano de Período de Inatividade.    

2.2 TRANSFERÊNCIA DO SEU CONTRATO

2.2.1 Cessão, Venda, ou Transferência do Contrato
A venda, cessão, ou transferência de qualquer direito 
ou interesse em um Contrato não é permitida sem o 
consentimento anterior por escrito da Herbalife Nutrition a 
seu exclusivo e absoluto critério.
Um Consultor Independente não pode transferir um Contrato 
para contornar as Normas de Conduta ou a legislação. Se 
a Herbalife Nutrition souber que o Consultor Independente 
antigo (Cedente) e/ou seu cônjuge ou companheiro (a) se 
envolveu em conduta ou atividade que violaria as normas 
após a concessão da solicitação de transferência, a Herbalife 
Nutrition pode aplicar sanções ao Contrato transferido.

2.2.2  Pode ser designado ou transferido apenas 
a indivíduos que não sejam Consultores 
Independentes Herbalife Nutrition

Um Contrato pode ser cedido ou transferido apenas a um 
indivíduo que não seja um Consultor Independente, exceto 
conforme permitido pela norma 2.4. A Herbalife Nutrition não 
vai considerar uma solicitação de transferência se o Consultor 
Independente proposto (Cessionário) se envolveu no negócio 
Herbalife Nutrition de qualquer maneira nos últimos 12 meses.

2.2.3 Qualificação e benefícios
As realizações de um Consultor Independente são pessoais, 
e se uma cessão ou transferência for aprovada, o status 
e benefícios atingidos pelo Consultor Independente não 
podem ser transferidos com o Contrato. O Cessionário 
(Indivíduo beneficiado com a transferência) pode ter que 
atingir todas as qualificações de status e requisitos de 
ganhos após a cessão ou transferência ser feita. Isso inclui o 
status de Supervisor, o status de equipe TAB, qualificações 
de viagens de incentivo ou quaisquer outros direitos de um 
Consultor Independente individual.
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2.2.4 Responsabilidade após a transferência
Após a transferência do Contrato:
•  O Cessionário será responsável em relação à Herbalife Nutrition por toda e qualquer violação das Normas de Conduta 

cometidas por/ ou em nome do cedente ligado ao Contrato.
•  Durante um período de seis meses após a data efetiva da transferência, os atos do cedente e/ou seu cônjuge ou companheiro 

(a), que violariam as Normas de Conduta se o cedente ainda for um Consultor Independente, serão tratados como se as 
violações fossem do cessionário.

2.3  SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

2.3.1 Estabelecendo um novo Contrato 
Se o cônjuge ou companheiro(a) de um Consultor Independente desejar continuar o negócio Herbalife Nutrition durante os 
procedimentos de divórcio ou imediatamente após o divórcio ou dissolução de uma união estável, o Consultor Independente, 
cônjuge ou companheiro(a) devem iniciar um novo Contrato de Consultor Independente separado, sob o patrocinador original 
do consultor. A Herbalife Nutrition vai desativar os privilégios de compra do Contrato original e irá creditar separadamente para 
cada novo Contrato as atividades do Contrato original, por meio de uma “Associação” (veja a norma 2.3.4). Cada Consultor deve 
utilizar seu novo número de ID em seus novos negócios.

O Contrato original e sua linha descendente não podem ser divididos entre o Consultor Independente, seu cônjuge ou 
companheiro(a) anterior. Por exemplo, o contrato não pode ser dividido em 50% para cada um.
A Herbalife Nutrition deve receber os seguintes documentos para estabelecer os novos Contratos:

Se um Consultor Independente casar novamente, ou designar um novo companheiro(a), o nome dessa pessoa poderá ser 
acrescentado ao novo Contrato individual para apoiar o Consultor Independente no negócio e para fins de reconhecimento.

Mais de uma Dissolução ou Divórcio: 
 A Herbalife Nutrition associará apenas um conjunto de Contratos de Consultores Independentes divorciados ou dissolvidos. No 
caso de mais de um Divórcio ou Dissolução de União Estável, o cônjugue  da dissolução ou do divórcio pode estabelecer um 
Contrato de Consultor Independente separado, mas esse Contrato não terá associação.

Em caso de Divórcio:

•  Novos Pedidos de Adesão e Contrato do Consultor Independente 
preenchidos e assinados pelo Consultor Independente e seu cônjuge, 
patrocinados pelo Patrocinador do Contrato  original.

•  Formulário de Divórcio e Separação assinado, com firma reconhecida 
(Disponível através do Departamento de Serviços ao Consultor).

•  Cópia autenticada da sentença de divórcio e certidão de transitado em 
julgado, ou da Escritura Definitiva de Divórcio Extrajudicial emitida pelo 
cartório juntamente com a certidão de casamento com a averbação do 
divórcio.

•  Novos Pedidos e Acordos de Bônus de Produção da Equipe TAB 
preenchidos e assinados para o Consultor Independente e seu cônjuge,  
refletindo o número de ID do Consultor Independente do novo Contrato 
individual de cada um (Apenas para Contratos dos níveis da Equipe TAB).

Em caso de Dissolução de União Estável

•  Novos Pedidos de Adesão e Contrato do Consultor 
Independente preenchidos e assinados pelo Consultor 
Independente e seu companheiro(a), patrocinados pelo 
Patrocinador do Contrato original.

•  Formulário de Dissolução de União Estável assinado e 
com firma reconhecida de ambas as partes (Se ambas as 
partes não fornecerem o Formulário assinado e com firma 
reconhecida, será necessária uma ordem judicial indicando 
que a relação foi dissolvida).

•  Novos Pedidos e Acordo de Bônus de Produção da Equipe 
TAB preenchidos e assinados, refletindo o número de ID do 
Consultor Independente dos novos Contratos individuais 
(Apenas Contratos dos níveis da Equipe TAB).

 JANE SMITH
(Contrato Individual)

B

 JANE SMITH
(Contrato Original)

A

BOB SMITH 
(Contrato Individual)

C

 JANE SMITH
(Contrato Individual)

B

 JANE SMITH/ 
BOB SMITH
(Contrato Original)

A

BOB SMITH 
(Contrato Individual)

BARBARA SMITH 
(Novo Cônjuge)

C
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2.3.2 Solicitações de modificação do Contrato original 
A Herbalife Nutrition aceitará solicitações de modificação do 
Contrato original. Todas as solicitações devem ser assinadas e 
ter firma reconhecida por ambas às partes exceto se a Herbalife 
Nutrition receber uma cópia certificada do julgamento final de 
divórcio do tribunal.
Para remover o nome do cônjuge ou companheiro (a): A 
Herbalife Nutrition deve receber um Formulário de Solicitação 
de remoção de cônjuge ou Formulário de Solicitação de 
Remoção de Companheiro (a) para remover o nome de um 
cônjuge ou companheiro (a) do Contrato.
Pagamentos: A Herbalife Nutrition deve receber um formulário 
de pedido de pagamento preenchido para fazer alterações de 
pagamento. Solicitações subsequentes devem ser assinadas 
e ter firma reconhecida por ambas às partes. A demonstração 
dos ganhos do Contrato original será enviada ao endereço de 
registro a não ser que ambas as partes enviem uma carta de 
instrução assinada e com firma reconhecida.
Transferências: a Herbalife Nutrition deve receber um 
Formulário de Divórcio e Separação ou um Formulário 
de dissolução de união estável para transferir o Contrato 
do Consultor Independente para um indivíduo que não é 
um Consultor Independente, cônjuge ou companheiro (a) 
que já tenham participado de um Contrato do Consultor 
Independente.

Se um consultor transferir um Contrato e decidir estabelecer 
um novo Contrato:
•  O novo Contrato deve operar de maneira independente 

do original.
•  O avanço dentro do Plano de Vendas & Marketing, Royalties, 

Bônus de produção e outros ganhos será baseado 
unicamente nas realizações de volume do novo Contrato.

Para a Herbalife Nutrition aceitar a proposta nova dentro de 
um ano da transferência:
•  O Patrocinador do Contrato original deve patrocinar o 

Contrato novo.
•  O status do Contrato novo deve ser igual ao status do 

original no momento da transferência.

Caso o Contrato a ser transferido estiver associado a outro 
Contrato como resultado de um divórcio ou dissolução de 
união estável anterior, o Contrato a ser transferido deixará de 
ser associado a esse Contrato.

2.3.3 Adesão sob um patrocinador diferente /participando 
de outro Contrato
Para assinar um novo Contrato do Consultor Independente 
com um patrocinador diferente, o Consultor Independente, 
cônjuge ou companheiro(a) deve fornecer para a Herbalife 
Nutrition os seguintes documentos10:

10.  Os Formulários e o Contrato do Consultor Independente estão disponíveis pelo Departamento de Serviços ao Consultor. 

Caso venha de um divórcio:

•  Um novo Pedido de Adesão e Contrato do Consultor Independente 
totalmente preenchido e  assinado.

•  Formulário de Divórcio e Separação assinado e com 
reconhecimento de firma.

•  Uma cópia autenticada da sentença de divórcio e certidão de 
trânsito em julgado da Escritura de Divórcio Extrajudicial emitida 
pelo Cartório, juntamente com a Certidão de Casamento com a 
Averbação do Divórcio.

Em caso de Dissolução de uma união estável:

•  Um novo Pedido de Adesão e Contrato do Consultor Independente 
totalmente preenchido e  assinado.

•  Formulário de Dissolução de união estável assinado e com 
reconhecimento de firma de ambas as partes ( Se ambas as  
partes não fornecerem o Formulário de Dissolução de União 
Estável assinado e com reconhecimento de firma, uma ordem 
judicial, indicando que a relação acabou, será necessária)

Adicionalmente, o Consultor Independente, cônjuge ou companheiro(a) deve cumprir com o período de inatividade. O período de 
inatividade será determinado conforme explicado na Norma 2.1.10 (Período de Inatividade)ou da data em que for recebido a ordem 
judicial, prevalecendo a data posterior. 

Note que para estabelecer um novo Contrato com um patrocinador diferente é necessário a compra do Kit Bem-Vindo à Herbalife 
Nutrition e que os privilégios de compra começarão com 25% de desconto sem nenhuma associação ao Contrato anterior.

Por exemplo, se Bob e Barbara se divorciarem, Barbara poderá iniciar um novo Contrato de Consultor Independente ("D") sob o 
Patrocinador do Contrato  Original, mas não será associado ao Contrato de Bob ("C").

O nível do Contrato de Barbara (“D”) no Plano de Vendas & Marketing será estabelecido baseando nas atividades de negócio 
alcançadas no Contrato de Consultor Independente (“C”). Por exemplo, as atividades de negócio do Contrato de Consultor 
Independente (“C”) são ganhos ao nível da Equipe GET, portanto o novo Contrato de Barbara (“D”) será estabelecido no nível 
de GET. 

 JANE SMITH
(Contrato Individual)

(Primeiro Divórcio/Dissolução)
B

 JANE SMITH/ 
BOB SMITH
(Contrato Original)

A

BOB SMITH 
(Contrato Individual)

(Primeiro Divórcio/Dissolução)
C

BARBARA SMITH 
(Contrato Individual)

(Segundo Divórcio/Dissolução)
D

 JANE SMITH
(Contrato Individual)

(Primeiro Divórcio/Dissolução)
(Equipe de Presidentes)

B

 JANE SMITH/ 
BOB SMITH
(Contrato Original)

(Equipe de Presidentes)
A

BOB SMITH 
(Contrato Individual)

(Primeiro Divórcio/Dissolução)
(Equipe de Presidentes)
Ganhos da Equipe GET)

C

BARBARA SMITH 
(Contrato Individual)

(Segundo Divórcio/Dissolução)
(Equipe GET)

D
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2.3.4 Divórcios / Dissoluções de União Estável e o Plano 
de Marketing da Herbalife Nutrition
Volume Total: Os Contratos individuais vão receber crédito 
de pontos de volume do Contrato original para juntar com 
os seus próprios pontos de volume (“Associação”). Isso 
vai determinar a elegibilidade para receber Royalties, 
qualificações, requalificações e/ou Bônus de produção.

Para os fins de elegibilidade para porcentagem de Royalties, o 
Contrato original vai juntar o volume com cada um dos Contratos 
individuais, mais o seu próprio volume. A elegibilidade para o 
Bônus de produção do Contrato original será determinada com 
base na realização do maior Contrato individual.

Requisitos: Cada Contrato individual deve estar conforme 
os requisitos para ganhar Royalties. Cada Contrato também 
deve atingir o volume necessário para atender os requisitos 
de volume compatível para a sua própria linha descendente 
que está se qualificando para o status de Supervisor. Os 
privilégios de compra do Contrato original serão concedidos 
temporariamente para acomodar quaisquer requisitos de 
volume compatível para as pessoas da linha descendente que 
se qualificarem.
Reconhecimento: Cada Contrato será reconhecido por suas 
realizações sob o Plano de Vendas & Marketing. O Contrato 
original não vai receber reconhecimento se o Contrato original 
e um individual chegarem ao nível da equipe de presidentes, 
apenas um diamante será dado para o consultor de linha 
ascendente da equipe de presidentes, que permanece 
coerente com a alocação de diamantes para Contratos que 
não fazem parte de um divórcio ou dissolução de união estável. 
Se o Contrato individual se qualificar para o diamante, apenas 
esse Contrato vai avançar dentro do status de diamante.
Eventos: As Normas de Conduta relacionadas à participação 
em eventos são específicas para cada evento e podem 
variar. Por favor, consulte os materiais de evento para obter 
informações sobre acomodações, ingressos, transporte e 
outros detalhes de eventos.

2.4 Herança11

O Contrato de um Consultor Independente falecido pode ser 
transferido para um herdeiro, sujeito à legislação aplicável, às 
Normas de Conduta, e à aprovação da Herbalife Nutrition, a 
qual não deverá ser negada de forma injustificada12.
Um Consultor Independente pode possuir e operar no 
máximo três Contratos- o seu próprio, e mais dois outros 
Contratos adquiridos por herança. Um contrato herdado pode 
ser transferido para o herdeiro individual diretamente, ou no 
caso de um Consultor Independente do nível TAB ou acima, 
para uma empresa de propriedade do herdeiro13.
O Período de Inatividade (conforme definido na norma 2.1.10) 
para um Contrato de Consultor Independente herdado será 
dispensado se a linhagem entre o Contrato existente do 
herdeiro e o(s) Contrato(s) herdado(s) é vertical (na mesma 
linha).
O herdeiro deve fornecer toda documentação solicitada pela 
Herbalife Nutrition a seu exclusivo e absoluto critério.
Pedidos de cancelamento de Contrato de Consultor 
Independente falecido devem ser realizadas diretamente 
junto a Herbalife Nutrition – Member Services.

11.  Para fins de planejamento patrimonial e sucessório, o Programa de Continuidade de 
Negócios está disponível para auxiliá-lo (a) na continuidade de seu Contrato de Consultor 
Independente. Por favor, contate o Departamento de Serviços ao Consultor. 

12.  O Formulário de Transferência por Falecimento está disponível através de solicitação ao 
Departamento de Serviços ao Consultor no canal inteligente; no site www.myHerbalife.
com.br, ou através do telefone (11) 3879-7822 ou 0300-789-3222. 

13.  Contratos herdados são considerados entidades separadas, cada um sujeito à realização 
das atividades de negócio, volume de vendas e termos de compensação, conforme 
estabelecido no Plano de Vendas & Marketing, com exceção dos volumes obtidos em vida, 
que permitem a combinação do volume total documentado do herdeiro com o volume 
total documentado do Contrato herdado. O herdeiro é responsável pelo pagamento das 
taxas e dívidas de cada Contrato. 

B +

+
e

C

A

A

Pontos de Volume 

O VOLUME PARA B E C SERÁ CONFORME A SEGUIR:

JANE SMITH
(Contrato 
Individual)

2.000 PV
(2.000 PV + 500 PV 

= 2.500 PV)
5% de Royalties

JANE SMITH
(Contrato 
Original)

500 PV
(2.000 PV + 500 PV 

+ 1.500 
= 4.000 PV)

5% de Royalties

BOB SMITH
(Contrato 
Individual)

1.500 PV
(1.500 PV + 500 PV 

= 2.000 PV)
4% de Royalties

B A C

B +

+
e

C

A

A

Pontos de Royalties

Os Pontos de Royalties para fins de Bônus de 
Produção são combinados conforme a seguir:

EQUIPE DE 
PRESIDENTES
JANE SMITH

(Contrato 
Individual)

9.000 Pontos  
de Royalties

(9.000 Royalties + 
1.000 Royalties = 
10.000 Royalties)

6% P/B

EQUIPE DE 
PRESIDENTES
JANE SMITH

(Contrato 
Original)

1.000 Pontos  
de Royalties

6% P/B

EQUIPE DE 
PRESIDENTES

BOB SMITH
(Contrato 
Individual)

8.000 Pontos  
de Royalties 

(8.000 Royalties + 
1.000 Royalties = 
9.000 Royalties

4% P/B

B A C
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2.5 Término do seu Contrato
O objetivo da Herbalife Nutrition é atender e exceder as 
necessidades e expectativas das partes interessadas na 
venda de produtos Herbalife Nutrition e/ou na construção 
de um negócio sólido independente. Da mesma forma, o 
propósito desta seção é fornecer garantia; essencialmente 
para assegurar que os Consultores Independentes mais 
novos entendam o compromisso da Herbalife Nutrition com 
o seu sucesso e compartilhar a visão de que seu ingresso na 
oportunidade de negócio é valioso.

2.5.1 Renúncia
Um consultor pode renunciar a um Contrato do Consultor 
Independente enviando uma carta assinada para a Herbalife 
Nutrition. Cartas enviadas por e-mail poderão ser aceitas 
caso o e-mail utilizado seja o e-mail que conste no registro do 
Consultor na Herbalife Nutrition. A renúncia se torna efetiva 
quando recebida e aceita pela Herbalife Nutrition.

2.5.2 Renúncia dentro do prazo de noventa (90) dias
Se um Consultor Independente decidir renunciar no prazo de 
90 dias contado da data em que a Herbalife Nutrition aceitou a 
proposta, esse Consultor Independente terá direito ao reembolso 
completo do custo do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition.

2.5.3 Recompra de produtos
Um Consultor Independente que renuncia a seu contrato por 
qualquer motivo, tem direito ao reembolso completo dos custos 
de quaisquer produtos e materiais de apoio de vendas não abertos, 
produzidos pela  Herbalife Nutrition que foram comprados em até 
12 meses, e que estejam em condições de revenda. 
O valor do reembolso inclui os custos dos itens, taxas, custos de 
envio e manuseio do pedido original. 
O Consultor Independente deve fornecer comprovante de compra 
dos produtos não comprados diretamente da Herbalife Nutrition.
A Herbalife Nutrition providenciará a retirada e pagará as taxas de 
envio para o retorno do produto. 

CAPÍTULO 3 - ATIVIDADES DE NEGÓCIO

3.1 Operando o seu negócio

3.1.1 Práticas Gerais de Conformidade
Em cada país onde conduzem a oportunidade de negócio Herbalife 
Nutrition, os Consultores Independentes devem cumprir as Normas 
de Conduta e toda as leis, incluindo todas as leis e Regras que 
sejam de alguma forma relacionadas com a conduta do negócio 
Herbalife Nutrition. local. Os Consultores devem revisar as Normas 
de Conduta e leis com sua linha descendente. 
Adicionalmente, Consultores não devem encorajar outros 
Consultores ou Clientes Premium a violarem os termos de seu 
Contrato; quaisquer Normas de Conduta Herbalife Nutrition ou leis.

3.1.2  Consultores Independentes são profissionais autônomos
Como um Consultor Independente você é um profissional  
autônomo, contratante independente (decidindo entre outras 
coisas, seu próprio horário, quanto tempo quer se dedicar 
ao negócio,  despesas e métodos de operação). Como um 
contratante independente você não é um empregado, agente, 
franqueado, gestor de negócios ou beneficiário final da Herbalife 

Nutrition ou de qualquer outro Consultor Independente. Como 
empreendedor independente,  você não será elegível a direitos  
ou benefícios que os colaboradores da Herbalife Nutrition 
possam ter e não fará qualquer reclamação neste sentido.

3.1.3 Mantendo a reputação e imagem da Herbalife Nutrition
Nenhum Consultor Independente deve se engajar em qualquer 
conduta (relacionada ou não ao negócio Herbalife Nutrition) que 
envolva desonestidade, crime, ou torpeza moral ou que a Herbalife 
Nutrition determine, a seu exclusivo e absoluto critério, que 
possa afetar, impactar ou ser prejudicial à reputação ou imagem 
da Herbalife Nutrition, seus produtos,  propriedade Intelectual e 
boa fé  da generalidade dos Consultores Independentes ou de 
um, Consultor Independente em especial.

3.1.4  Responsabilidade pela conduta de outros auxiliando 
no Contrato

Um Consultor Independente é responsável pela conduta 
daqueles que auxiliam na operação do Contrato.

3.1.5 Não Associar Outras Organizações à Herbalife Nutrition
Reuniões da Herbalife Nutrition, ou qualquer outra atividade 
relacionada à Herbalife Nutrition, não podem ser  usadas 
como um fórum para expressar convicções pessoais que 
não sejam relacionadas à Herbalife Nutrition, ou promover 
qualquer outra organização comercial ou não comercial, 
empresa, evento ou individuo. 
A Herbalife Nutrition  é uma oportunidade de negócios igual para 
todos, e não discrimina por gênero, raça, religião, nacionalidade, 
descendência, cor, idade, estado civil, condição/incapacidade 
médica,  orientação sexual, identidade de gênero, expressão de 
gênero, ou afiliação política.
Da mesma forma, os Consultores Independentes não podem 
incluir literatura ou qualquer outro material que promova 
qualquer outra organização ou individuo, seja religioso, político, 
de negócios, social, ou que implique qualquer associação desses 
com a Herbalife Nutrition.

3.1.6 Não Indução à Venda de Outros Produtos ou Serviços
Ao longo de seu Contrato o Consultor Independente, seu 
cônjuge ou companheiro(a) não pode vender nem promover 
produtos ou a oportunidade de negócios de outra empresa de 
vendas diretas ou marketing multinível (MMN) para qualquer 
outro Consultor Independente, Cliente Premium ou cliente da 
Herbalife Nutrition.

3.1.7  Limitações à disposição de propriedade  
para membros da equipe TAB

Consultores Independentes da equipe TAB da Herbalife Nutrition 
não podem ser consultores nem representantes de qualquer 
outra empresa de marketing multinivel ou de vendas diretas 
ou de outra forma participar ou promover os produtos, serviços 
ou oportunidade de ganhos associados a qualquer uma dessas 
empresas. Os Consultores Independentes da Equipe TAB da 
Herbalife Nutrition não podem ser donos de mais de cinco por 
cento de uma empresa envolvida em vendas diretas ou de 
marketing multinivel14.

3.1.8 Manipulação do Plano de Vendas & Marketing
Práticas de cadastro inadequadas e outras tentativas de 
manipular o Plano de Vendas & Marketing são violações sérias. 

14.   Isso inclui a participação direta ou indireta em uma empresa envolvida com vendas diretas 
ou marketing multinível por meio de qualquer pessoa, entidade ou artifício.
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Isso inclui ensinar e estimular outros a se envolverem em tais 
atividades. Sanções podem incluir a terminação e perda dos 
ganhos e qualificações dos Contratos das pessoas envolvidas 
(Direta ou indiretamente).
Exemplos de manipulação do Plano de Vendas & Marketing:
•  A compra de produtos em nome de outro Consultor 

Independente (Exceto conforme especificamente permitido 
nas Normas de Conduta).

•  A compra de produtos com o objetivo principal de se 
beneficiar sob o Plano de Vendas & Marketing (Em detrimento 
da compra de produtos em quantias razoáveis para fins de 
venda para clientes ou uso pessoal).

•  Desencorajar um consultor de linha descendente a fazer 
pedidos como uma estratégia para beneficiar um Consultor 
Independente de linha ascendente no Plano de Vendas & 
Marketing.

•  Ensinar ou estimular a violação das Normas de Conduta ou 
manipulação do Plano de Vendas & Marketing.

Exemplos de práticas inadequadas de registro.
•  Preencher a proposta Herbalife Nutrition do Consultor 

Independente com informações falsas ou enganosas.
•  Prometer a um potencial Consultor Independente que o 

patrocinador ou linha ascendente vai fornecer potenciais 
Consultores Independentes de linha descendente quando 
ele ou ela tornar-se um Consultor. 

3.1.9 Dívidas com a Herbalife Nutrition
Se um Consultor Independente tiver uma dívida15 com a 
Herbalife Nutrition, a Herbalife Nutrition reserva-se o direito 
de (i) deduzir a quantia devida de qualquer montante pagável 
ao Consultor Independente, (ii) reter o pagamento de quantias 
devidas, e (iii) não reconhecer qualquer qualificação até que a 
quantia devida tenha sido paga ou liquidada. 

3.1.10 Entrevistas ou Declarações à Imprensa.
De tempos em tempos, jornalistas podem estar interessados em 
entrevistar Consultores Independentes a respeito dos produtos 
ou o negócio Herbalife Nutrition. Embora apreciemos qualquer 
interesse manifestado por nossos produtos e oportunidade de 
negócio, somente a Herbalife Nutrition ou um representante 
poderão falar com, ou escrever a imprensa ou qualquer tipo de 
mídia pela Herbalife Nutrition, ou em nome dela ou de qualquer 
de suas subsidiárias. 
Se um Consultor Independente for abordado com uma 
solicitação de entrevista ou declaração, ele deverá orientar o (a) 
jornalista a procurar a Herbalife Nutrition. 
Da mesma forma, não é permitido que os Consultores 
Independentes se ofereçam para ser entrevistados ou convidem 
intencionalmente a imprensa ou mídia para uma reunião ou 
evento da Herbalife Nutrition sem autorização prévia.

3.1.11  Conduta com relação aos  
Colaboradores da Herbalife Nutrition 

A Herbalife Nutrition proíbe qualquer forma de discriminação 
ilícita e assédio em seu local de trabalho.

3.1.12 Responsabilidade por Fornecedores  
Ao utilizar os serviços de um fornecedor que não é um Consultor 
Independente, para fins de cumprimento das Normas de 
Conduta do Consultor Independente e da legislação aplicável, 
as ações e omissões desse fornecedor serão consideras ações 
ou omissões do Consultor Independente que o contratou. 
Consultores Independentes devem confirmar que os serviços 
do fornecedor cumpram com as Normas e a legislação aplicável. 

3.2 Negócios internacionais

3.2.1 Atividades em países ou territórios ainda não abertos
Um Consultor Independente não pode se envolver em 
qualquer atividade de negócio relacionada à Herbalife Nutrition 
em qualquer país ainda não oficialmente aberto para o negócio 
Herbalife Nutrition16.

3.2.2 Atividades em países ou territórios abertos
Os produtos Herbalife Nutrition são formulados e rotulados 
de acordo com os requisitos de produto e rotulagem de cada 
país. Por isso, os produtos produzidos e rotulados num país não 
podem ser enviados, vendidos ou distribuídos em outros países. 

3.2.3 Atividades na China
Pessoas que não têm nacionalidade chinesa não podem 
desenvolver o negócio Herbalife Nutrition na China. Nenhum 
Consultor Independente pode enviar (Ou organizar o envio) ou 
levar qualquer produto Herbalife Nutrition para a China mesmo 
para uso pessoal, consumo ou como presente. Os Consultores 
Independentes registrados na China não podem comprar, vender 
ou distribuir os produtos Herbalife Nutrition fora da China. 

3.2.4 Consumo Pessoal
Os Consultores Independentes podem comprar até 1.000 
pontos de volume de produtos sortidos por mês de volume 
e levar consigo ao viajar. Produtos comprados para consumo 
pessoal são para uso próprio do Consultor Independente ou para 
ser compartilhado com membros mais próximos da família.
Os Consultores Independentes não podem embarcar ou fazer 
remessa (direta ou indiretamente) de produtos de um país para 
outro, seja ou não para consumo pessoal

3.2.5 Países proibidos
O Consultor Independente não pode ser residente em um “País 
Proibido”17. Adicionalmente um Consultor Independente não 
pode direta ou indiretamente conduzir quaisquer atividades de 
negócio Herbalife Nutrition com um indivíduo ou entidade que o 
Consultor Independente tenha motivo para acreditar que seja:
(i) um residente em, ou que opere negócios em um País Proibido;
(ii)  envolvido em vendas para cidadãos residentes em um País 

Proibido;
(iii)  pertencente ou controlado por uma entidade localizada em, 

ou um indivíduo residente em um País Proibido.
Atividades de negócio incluem, mas não estão limitadas a:
· Promoção da oportunidade da Herbalife Nutrition;

15.  Tais dívidas podem incluir quaisquer montantes devidos à Herbalife Nutrition por compra 
de produtos, ajustes de ganhos por recompra de inventário de consultores de linha 
descendente, multas por violações às Normas de Conduta, e taxas atrasadas.

16.  Atos, esforços ou tentativas proibidas incluem:
   •  Abordagem de autoridades governamentais com relação a importação, exportação ou 

distribuição de produtos Herbalife Nutrition®.
   •  Registro ou licenciamento de propriedade intelectual da Herbalife Nutrition, produtos ou 

seu Plano de Vendas & Marketing.
   • Doar, vender ou distribuir produtos Herbalife Nutrition®, ou Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition.
   • Promover produtos ou a oportunidade Herbalife Nutrition.

   •  Realizar eventos relacionados a Herbalife Nutrition, seus produtos ou a oportunidade 
Herbalife Nutrition.

   •  Patrocinar ou recrutar residentes ou visitantes provenientes de um país em que a Herbalife 
Nutrition ainda não opera.

   •  Divulgar que a Herbalife Nutrition em breve iniciará atividades ou seus produtos estarão 
disponíveis. Isso inclui prospectar clientes ou novos Consultores Independentes através 
de qualquer mídia eletrônica, distribuição de literaturas ou pessoalmente.

17.  A lista de Países Proibidos pode mudar de tempos em tempos. Condições adicionais de 
Países Proibidos podem ser exigidas. Por favor contate o Departamento de Serviços ao 
Consultor para informações adicionais. Para acessar a lista atualizada de Países Proibidos, por 
favor, acesse www.myherbalife.com.br
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•  Patrocínio de Consultores Independentes Clientes Premium; 
ou clientes; ou

•  Promoção e venda de produtos Herbalife Nutrition.
A violação dessa norma resulta na terminação do Contrato.
Atividades de negócio incluem, mas não estão limitadas a:
•  Promoção da oportunidade da Herbalife Nutrition;
• Patrocínio de Consultores Independentes; ou clientes ou
• Promoção e venda de produtos Herbalife Nutrition.
A violação dessa norma resulta em terminação do Contrato.

3.2.6 Lista OFAC 
Consultores Independentes não podem conduzir quaisquer 
atividade de negócio( verificar a norma 3.2.5) com qualquer 
pessoa, entidade ou organização incluída na lista de Cidadãos 
especialmente designados mantida pelo Departamento de 
Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro 
dos Estados Unidos( a “ lista OFAC)  ou qualquer pessoa, 
entidade ou organização pertencente ou controlada por alguém 
listado. A lista OFAC pode ser acessada em: https://www.
treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List.

3.3 Ferramentas de negócio
Embora a Herbalife Nutrition disponibilize literatura promocional 
gratuita ou a custo mínimo e outros materiais de apoio 
de vendas para os Consultores Independentes usarem, a 
expressão “Ferramentas de negócio” conforme utilizada aqui, 
se refere a material de apoio de vendas não produzido pela 
Herbalife Nutrition. A compra de materiais de apoio de vendas 
ou de ferramentas de negócio é voluntária. Os Consultores 
Independentes devem comprá-los apenas por decisão própria, 
após um tempo razoável dentro do negócio Herbalife Nutrition, 
esses materiais vão dar apoio às vendas no varejo e/ou em 
seus esforços de desenvolvimento de negócio.

Todas as ferramentas de negócios e os Consultores 
Independentes que criam, vendem ou as utilizam, devem 
cumprir as Normas de Conduta e legislação aplicável18.

3.3.1 Venda de ferramentas de negócio sem fins lucrativos
Consultores Independentes podem vender ferramentas de 
negócio para outros Consultores Independentes a um preço 
que não seja superior ao custo de produção do produto ou 
serviço sendo vendidos19. 
Consultores Independentes somente podem vender 
Ferramentas de Negócio a outros Consultores Independentes 
com o propósito de:
- Vender produtos Herbalife Nutrition.
- Desenvolver o negócio Herbalife Nutrition.
- Treinar e motivar suas próprias organizações.
A venda de ferramentas de negócio por Consultores 
Independentes para outros Consultores Independentes não 
pode ser um empreendimento gerador de ganhos, que seja 
conduzido no lugar de, ou em conjunto com as atividades do 
negócio Herbalife Nutrition. 
Por favor, lembre-se que a promoção, venda ou compra de 
contatos de prospectos, publicidade relacionada à geração 
de contatos de prospectos, participação em anúncios ou 
pacotes de decisão, de qualquer fonte, é proibida. No entanto, 

Consultores Independentes Herbalife Nutrition podem gerar 
contatos de prospectos para seu próprio uso e os fornecer 
sem custo a sua linha descendente, contanto que cumpram 
com as Normas de Conduta da Herbalife Nutrition e as leis 
locais de privacidade e proteção de dados. 

3.3.2 Leads 
Leads são prospectos para os produtos ou para a oportunidade de 
negócios Herbalife Nutrition, assim como os leads relacionados 
a publicidade, espaços publicitários e para projetos de decisão.
Consultores Independentes podem gerar leads para seu uso 
próprio. Também podem fornecê-los, sem qualquer custo, 
para sua linha descendente, desde que esses Consultores 
que receberam os leads assumam total responsabilidade por 
gerenciar a venda, o acompanhamento e a manutenção do 
relacionamento com o cliente. Além disso, a geração de leads 
deve estar em conformidade com as Normas de Conduta da 
Herbalife Nutrition, todas as leis locais e leis de privacidade e 
proteção de dados. 
Consultores Independentes não podem vender  os leads 
para outros Consultores, e não devem adquirí-los de qualquer 
outra fonte.

3.3.3  Autorização Formal para Ferramentas de Negócio  
Os Consultores Independentes não podem promover as 
ferramentas de negócio para um consultor que não é de sua linha 
descendente ou para um consultor de linha descendente abaixo 
de um membro da equipe de presidentes, exceto se o Consultor 
Independente que está vendendo recebeu consentimento por 
escrito do membro da equipe de presidentes imediatamente 
acima do Consultor Independente que está vendendo.
Se o consentimento for revogado, essas vendas devem ser 
descontinuadas prontamente exceto se a Herbalife Nutrition a 
seu critério exclusivo determinar que prejudicasse o comprador 
(Por exemplo, durante uma assinatura). 

3.3.4  Promoção de ferramentas de  
negócio oferecidas por fornecedores

Os Consultores Independentes somente podem promover 
ferramentas de negócio de fornecedores se:
a.  O Consultor Independente confirmou que este fornecedor 

e seus produtos e/ou serviços cumprem com todas as 
Normas de Conduta e com as leis aplicáveis20.

b.  O Consultor Independente forneceu à Herbalife Nutrition 
certificação e documentação (Registrada em cartório) de 
um contador certificado, confirmando que não recebeu 
nenhum pagamento direto ou indireto, e que não obterá 
nenhum benefício econômico do fornecedor.

Um Consultor Independente que ofereça serviços de Internet 
através de um fornecedor, deve fornecer o nome, endereço, 
número de telefone e endereço de e-mail do fornecedor a 
outros Consultores Independentes que utilizam o site. 

3.3.5  Aviso para interromper o uso  
ou a venda das ferramentas de negócio

Se a Herbalife Nutrition determinar que uma ferramenta de 
negócio viola suas Normas de Conduta, a legislação, ou os 
direitos legais de outros, ou que representa um risco de dano 
à reputação, marca ou imagem da Herbalife Nutrition, esta 
terá o direito (Mas não a obrigação) de pedir para o consultor 
interromper a venda ou uso desta ferramenta de negócio.

18.  Isso inclui a legislação relacionada à confidencialidade dos dados do consumidor, direitos de 
privacidade, restrições de telemarketing em todas as suas formas, e marketing na Internet.

19.  Os Consultores Independentes devem utilizar o relatório de despesas do treinamento 
sem fins lucrativos que a Herbalife Nutrition disponibiliza, e manter cópias do relatório de 
despesas, todos os registros relacionados, notas fiscais, recibos e outros documentos 
mantidos em arquivo por no mínimo dois anos. A Herbalife Nutrition tem o direito de 
requisitar copias destes documentos e de verificar o cumprimento dessa norma. 

Recordamos que a regulamentação local pode solicitar que você mantenha esta 
documentação por um período maior de tempo. 

20.  Se um Consultor Independente tiver interesse econômico em algum fornecedor ou qualquer 
uma de suas transações, as ações do fornecedor serão responsabilidade do Consultor 
Independente com relação à aplicação das normas. A Herbalife Nutrition não recomenda e 
não endossa materiais que não produziu.
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CAPÍTULO 4 - VENDAS

4.1 VENDAS PARA CONSUMIDORES

A Herbalife Nutrition é uma empresa de vendas diretas cujos 
contratantes independentes (Consultores Independentes) 
vendem produtos Herbalife Nutrition diretamente para clientes 
e fornecem orientações sobre os produtos e suporte de grupo. 

4.1.1 Estabelecimentos de varejo não permitidos
Um Consultor Independente não pode exibir nem vender 
produtos Herbalife Nutrition, literatura, ou itens promocionais 
num estabelecimento de varejo. Um estabelecimento de 
varejo é uma loja ou qualquer outro local fixo que atraia os 
passantes ou clientes pela propaganda, localização, sinalização, 
visibilidade e outros. Por exemplo, isso inclui mercados (Abertos 
ou fechados), farmácias, quiosques ou estandes (Temporários 
ou permanentes), reuniões de troca ou feiras livres, bem como 
qualquer outro local que a Herbalife Nutrition determinar, a seu 
critério exclusivo e absoluto, como sendo inconsistente com 
vendas diretas. Por favor, consulte o seguinte quadro abaixo 
“Vendas Diretas – “ O que fazer e o que não fazer”.

4.1.2  Escritórios particulares de  
Consultores Independentes

Os produtos Herbalife Nutrition podem ser vendidos em 
escritórios particulares, contanto que não sejam anunciados 
para venda e a aparência, sinalização ou localização do 
escritório não sejam visíveis da rua ou do passeio público. 

4.1.3 Fornecendo e mantendo recibos/registros de venda 
Um Consultor Independente deve fornecer um recibo de 
venda completo para todos os clientes de varejo quando uma 
venda é efetuada. Ele deve listar os produtos vendidos, o 
preço de venda, método de pagamento e o nome, endereço 
e número de telefone do Consultor Independente e do 
cliente. Os Consultores Independentes precisam guardar 
suas cópias de todos os recibos e outros registros da venda 
de produtos por um período de 2 (dois) anos. A Herbalife 
Nutrition tem o direito de requisitar cópias e verificar as 
transações e os termos e condições da venda ou serviço 
fornecido pelo Consultor Independente.

ESTABELECIMENTO VAREJISTA

*QUIOSQUES TEMPORÁRIOS, 
ESTANDES EM SHOPPING 
CENTERS E OUTLETS

REUNIÕES PARA TROCA OU 
VENDA DE ARTIGOS USADOS, 
MERCADOS DE PULGAS,  
MERCADOS AO AR  
LIVRE, ESTANDES DE 
VENDEDORES DE RUA

ESCRITÓRIOS DE CONSULTORES 
INDEPENDENTES

ESPAÇOS VIDA SAUDÁVEL 
(LOCAIS NÃO RESIDENCIAIS)

ESPAÇOS VIDA SAUDÁVEL 
(LOCAIS RESIDENCIAIS)

ESTABELECIMENTOS  
DE SERVIÇO
 
FEIRAS COMERCIAIS, EVENTOS  
DESPORTIVOS E COMUNITÁRIOS

VENDAS DIRETAS – ‘O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER’
EXIBIÇÃO

Não

Não

Não

Sim1

Sim1

Sim1

Não

Sim

VENDAS

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

PROMOÇÃO
OU

PUBLICIDADE
DE VENDAS

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

SINALIZAÇÃO
EXTERNA

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim2

AMOSTRAGEM
COM

DEGUSTAÇÃO

Não

Sim3-4

Não

Sim

Sim3

Sim3

Não

Sim3-4

MATERIAIS
COM A
MARCA

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

*  Temporário é definido como ocasionalmente, não permanente. 
Locais permanentes não são permitidos.
1. Não visível do lado de fora do local.
2. Permitido para a identificação do estande. Sujeito a limitações no conteúdo

21.  Para mais detalhes sobre o processamento de reembolsos a Clientes, consulte a Declaração 
de Satisfação Garantida Herbalife Nutrition, disponível no início do Caderno de Plano de 
Vendas & Marketing e Normas de Conduta. 

3.  Amostragem é definida como qualquer degustação de produto gratuita. 
4. Para mais informações sobre quiosques ou estandes acesse o Guia de Road Show aqui.

4.1.4 Política de Reembolso para Clientes Premium e Clientes
Produtos Herbalife Nutrition possuem uma garantia de 30 dias para todos os clientes (Clientes Premium e de varejo), também 
conhecida como Satisfação Garantida Herbalife Nutrition. O período de 30 dias começa a partir da data que o cliente recebe o produto. 
Quando um cliente solicita que a garantia seja honrada, o Consultor Independente deve responder de maneira rápida e cordial.
Os Consultores Independentes devem oferecer aos clientes a opção de reembolso completo do produto ao preço da compra, 
incluindo taxas, custo de manuseio e de entrega, ou crédito total para troca por outros produtos Herbalife Nutrition, de acordo com 
os procedimentos de reembolso. O Consultor Independente deve honrar a opção do cliente e não poderá retaliar ou desencorajar 
um cliente que solicitou reembolso21. 
Clientes também podem entrar em contato com a Herbalife Nutrition para obter o reembolso através do canal inteligente no www.
Herbalife.com.br
Se um Cliente solicitar um reembolso diretamente de um Consultor Independente, o Consultor deverá preencher um Formulário 
de Solicitação de Reembolso, cujo modelo está incluído na seção "Amostras de Formulários" deste Caderno. O Consultor deve 
calcular o montante do reembolso ou crédito devido ao cliente, solicitar ao cliente que assine o Formulário de Reembolso e pagar 
imediatamente o reembolso ao cliente ou fornecer o crédito para a compra de outros produtos.
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4.2 Pagamentos e ajustes
Para se qualificar para os Royalties, Bônus de produção ou 
outras bonificações oferecidas pela Herbalife Nutrition, 
os Consultores Independentes precisam cumprir os 
requisitos de venda e de pontuação de Royalties que estão 
completamente definidos no Plano de Vendas & Marketing e 
em outras literaturas e materiais promocionais.

4.2.1 Distribuição de produtos
A Herbalife Nutrition é uma empresa de distribuição de produtos. 
Produtos comprados da Herbalife Nutrition são destinados 
a serem vendidos e distribuídos para clientes e Consultores 
Independentes de linha descendente, ou para o consumo pessoal 
do Consultor Independente e de seus familiares mais próximos.

A compra de produtos com a finalidade exclusiva de obter 
qualificação para subir no Plano de Vendas & Marketing não é 
permitida. Tais compras podem resultar em sanções severas, 
incluindo rebaixamento do Consultor Independente do nível da 
equipe da qual participa, advertência, suspensão de privilégios 
de compra, suspensão de pagamentos, desqualificação para 
participação em bonificações, e terminação de Contrato.

4.3 PRÁTICAS DE VENDA

4.3.1  Consultores Independentes como  
embaixadores da marca

Um Consultor Independente Herbalife Nutrition não poderá 
empreender vendas utilizando como método a pressão, 
devendo sempre ser cordial, agradável e respeitoso.

4.3.2  Venda de produtos a não-Consultores Independentes 
para revenda

Nenhum Consultor Independente poderá vender ou de outra 
forma disponibilizar produtos Herbalife Nutrition a indivíduos 
não-Consultores Independentes Herbalife Nutrition que têm 
intenção de revender os produtos.

4.3.3 Modificações de rótulos e materiais
Um Consultor Independente não pode apagar, adicionar, 
modificar ou alterar qualquer rótulo, literatura, material, ou 
embalagem de produtos Herbalife Nutrition, incluindo o Kit 
Bem-Vindo à Herbalife Nutrition.

4.3.4  Proibição de revenda de amostras ou porções de 
uso diário

Produtos que não são embalados ou rotulados para venda em 
unidades e quantidades equivalentes a porções de uso não 
podem ser vendidos de forma alguma.

4.3.5 Apresentações e instruções de uso
Ao vender os produtos Herbalife Nutrition os Consultores 
Independentes devem fornecer informações completas e 
verdadeiras que sejam coerentes com as informações nos 
rótulos dos produtos e na literatura que os acompanha.
Ao vender ou fornecer amostras, um Consultor Independente 

deve explicar as instruções de uso e os cuidados, se houver 
algum, especificados nos rótulos do produto. Qualquer 
pessoa com restrições médicas ou em tratamento médico 
deve sempre ser incentivada a buscar aconselhamento 
médico e/ou nutricional antes de modificar a sua dieta.

4.3.6 Armazenagem do produto
Os Consultores Independentes são responsáveis pela 
armazenagem adequada e por seguir as instruções de 
armazenamento fornecidas nos rótulos dos produtos Herbalife 
Nutrition. A armazenagem adequada inclui, mas não se limita a:
• Manter os produtos adequadamente lacrados.
•  Manter os produtos em um lugar fresco e seco e fora da luz 

direta do sol.

4.3.7 Atendimento ao cliente
Os Consultores Independentes devem fornecer sua informação 
de contato atualizada a seus clientes, informá-los que estão 
disponíveis para esclarecer dúvidas, fornecer orientação 
de negócio e responder a preocupações. Consultores 
Independentes devem responder a qualquer questão ou dúvida. 
Os Consultores Independentes devem consultar seu material, 
usar como referência ferramentas educacionais ou contatar a 
Herbalife Nutrition diretamente ao responder essas dúvidas. 
Adicionalmente, os Consultores Independentes devem entregar 
os produtos em um tempo razoável após a venda.  

CAPÍTULO 5 - PATROCÍNIO E LIDERANÇA

5.1 As responsabilidades de ser um patrocinador

5.1.1 Treinamento
Um dos principais papéis de um patrocinador é estar 
informado sobre as Normas de Conduta e aconselhar e 
treinar os Consultores Independentes de linha descendente. 
Um patrocinador pode buscar auxílio dos Supervisores 
de linha ascendente ou membros da equipe TAB, mas a 
responsabilidade principal pelo treinamento é dele. Isso inclui 
ensinar os princípios corretos sobre:

 • Os produtos Herbalife Nutrition e seu uso.
 • As Normas de Conduta e diretrizes da Herbalife Nutrition.
 • O Plano de vendas & marketing da Herbalife Nutrition. 
 •  Uso adequado de publicidade, literatura, e material de apoio 

de vendas.
 • A política de satisfação garantida Herbalife Nutrition. 
 
Um patrocinador não pode requisitar que um Consultor 
Independente que tenha patrocinado pague pelo treinamento 
ou pelas instalações de treinamento a menos que o 
patrocinador explique que o Consultor Independente pode 
escolher participar ou não do treinamento e informe o custo 
antecipadamente. Se o Consultor Independente se recusar 
a participar do treinamento, o patrocinador é obrigado a 
fornecer um treinamento básico gratuito necessário para o 
aprendizado do negócio22.

22. Veja a norma 3.3.1 venda de ferramentas de negócios sem fins lucrativos.
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5.1.2 Relação independente
Um patrocinador deve manter e preservar a relação 
independente com um Consultor Independente de linha 
descendente. O patrocinador não pode participar nem 
interferir no negócio dos Consultores Independentes de 
linha descendente e não pode sugerir ou desenvolver uma 
relação de empregado/empregador com os Consultores 
Independentes de linha descendente.

5.1.3  Preparação de documentos  
de Consultores Independentes

O patrocinador deve preparar adequadamente as propostas Herbalife 
Nutrition do Consultor Independente e formulários de qualificação de 
Supervisor e enviá-los para a Herbalife Nutrition em tempo hábil.

5.2 Oferecendo a oportunidade

5.2.1 Nenhuma franquia ou territórios 
A Herbalife Nutrition não disponibiliza franquias ou territórios 
exclusivos de atuação. Nenhum Consultor Independente 
poderá afirmar ou sugerir que o Plano de Vendas e Marketing da 
Herbalife Nutrition disponibiliza franquias ou territórios exclusivos 
ao apresentar ou oferecer a oportunidade de negócio.

5.2.2 Promoção da oportunidade de negócio
Ao oferecer a oportunidade Herbalife Nutrition ou apresentar 
o Plano de Vendas & Marketing da Herbalife Nutrition, um 
Consultor Independente NÃO PODE afirmar ou sugerir que:

•  O patrocínio de Consultores Independentes é tão importante 
quanto às vendas para clientes no varejo.

•  Um Consultor Independente pode se beneficiar exclusivamente 
do patrocínio de outros Consultores Independentes.

•  Um Consultor Independente é obrigado a patrocinar outras 
pessoas para se tornarem Consultores Independentes.

•  O sucesso pode ser atingido com pouco ou nenhum esforço. 
Um Consultor Independente deve indicar claramente que 
os Royalties, Bônus de produção, ou outros ganhos podem 
ser atingidos apenas por meio das vendas contínuas de 
produtos Herbalife Nutrition para clientes.

•  Existe qualquer obrigação de comprar produtos e materiais da 
Herbalife Nutrition, ou ferramentas de negócio (Exceto o Kit 
Bem-Vindo à Herbalife Nutrition). Um Consultor Independente 
também não pode afirmar que Royalties, Bônus de produção 
ou outros benefícios possam ser obtidos exclusivamente 
através da compra de produtos e não da revenda de produtos.

5.2.3 Identificação e Descrição
É uma exigência legal que todos os materiais que promovam 
a oportunidade de negócio Herbalife Nutrition incluam 
a identificação e declaração da descrição do negócio, 
incluindo detalhes da Herbalife Nutrition como fornecedora 
da oportunidade de negócio; informações sobre o Consultor 
Independente que oferece ou faz referência à oportunidade 
de negócio; uma clara descrição da natureza da oportunidade 
de negócio; e as demais advertências de conteúdo jurídico. A 

seguinte declaração satisfaz esta finalidade:
Essa oferta da Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition 
é feita pelo Consultor Independente Herbalife Nutrition 
[Nome Completo do Consultor Independente], com 
endereço a [descrever endereço completo do Consultor 
Independente]. O promotor da oportunidade de negócio é 
a Herbalife International do Brasil, registrada sob o CNPJ: 
00.292.858/0001-77 localizada à Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 
371, São Paulo; empresa membro da ABEVD (Associação 
Brasileira das Empresas de Vendas Diretas). Os produtos 
comercializados são de nutrição e de cuidados pessoais. As 
transações são efetuadas pelos Consultores Independentes 
como responsáveis principais.
Caso não seja feita nenhuma referência à oportunidade de 
negócio Herbalife Nutrition, por exemplo, onde os produtos 
só são referidos ou oferecidos, a seguinte declaração será 
suficiente:

Essa oferta é feita pelo Consultor Independente Herbalife 
Nutrition [Nome Completo do Consultor Independente], 
com endereço a [descrever endereço completo do Consultor 
Independente].
O fornecedor da oportunidade de negócio e produtos é a 
Herbalife International do Brasil, registrada sob o CNPJ: 
00.292.858/0001-77 localizada à Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 
371, São Paulo.

5.3 Mantendo as linhas de patrocínio
A relação patrocinador/Consultor Independente é a base do Plano 
de Vendas & Marketing. As Normas de Conduta protegem ambas 
as partes, inclusive os direitos do patrocinador. O patrocínio de 
Consultores Independentes exige o investimento de tempo, 
energia, liderança e treinamento consideráveis para dar apoio à 
sua linha descendente. As trocas de patrocinador são prejudiciais à 
integridade do negócio Herbalife Nutrition e não são incentivadas. 
Apenas em ocasiões raras são permitidas as trocas de patrocínio, 
e sempre a critério absoluto e exclusivo da Herbalife Nutrition.

5.3.1 Indução à troca de patrocinador
Nenhum Consultor Independente pode interferir na relação 
entre outro Consultor Independente e seu patrocinador. 
Por exemplo, nenhum Consultor Independente pode tentar 
induzir outro Consultor Independente a trocar de patrocinador.

5.3.2 Correção de patrocinador
Um Consultor Independente que deseje requerer a correção 
de patrocinador deve completar e submeter o ”Formulário de
solicitação de alteração de patrocinador”23, 
“Formulário de consentimento de alteração de patrocinador”,
 ambos do patrocinador atual, e uma “Carta de aceitação 
do patrocinador proposto”. Todos documentos devem ser 
assinados com firma reconhecida.
Pedidos de correção de patrocinador serão considerados 
somente se todas as seguintes condições abaixo forem 
atendidas:
 -  Os dados do patrocinador foram fornecidos incorretamente 

23.  Os Formulários “Solicitação de alteração de patrocinador” e de Consentimento de alteração de patrocinador requeridos podem ser obtidos junto à Herbalife Nutrition. Estes formulários e 
toda a documentação específica devem ser enviados à Herbalife Nutrition para que a solicitação seja avaliada. 
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na proposta Herbalife Nutrition do Consultor Independente.
-  A solicitação foi feita dentro do prazo de 90 dias da aceitação 
pela Herbalife Nutrition da proposta Herbalife Nutrition do 
Consultor Independente.

-  O patrocinador atual e o patrocinador requerido pertencem 
à mesma linha

-  O Contrato atual do requerente não atingiu o nível de 
Supervisor.

O Consultor Independente requerente ainda não é 
patrocinador de nenhum outro Consultor Independente.

5.3.3 - Solicitação de Mudança de Patrocinador
De forma a proteger a integridade da linhagem, que é o 
princípio fundamental do marketing multinível, a mudança de 
Patrocinador é desencorajada, e somente será aprovada pela 
Herbalife Nutrition em circunstâncias excepcionais. 
Um Consultor Independente que deseje solicitar a mudança 
de Patrocinador, deve preencher e submeter o “Formulário 
de Solicitação de Alteração de Patrocinador”24 em conjunto 
com o “Formulário de Consentimento de Alteração de 
Patrocinador”, ambos assinados e com firmas reconhecidas do 
Patrocinador atual e de todos os Consultores Independentes 
de linha ascendente que recebem Royalties Override e Bônus 
de Produção, até o e incluindo o membro ativo da Equipe de 
Presidentes que recebe Bônus de Produção de 7%. Além 
disso, a Herbalife Nutrition deverá receber uma “Carta de 
Aceitação do Patrocinador Proposto”, assinada e com firma 
reconhecida. 
Se ambos, o Patrocinador atual e o proposto, compartilham o 
mesmo Patrocinador de linha ascendente, e cada um estiver 
no mesmo status e no mesmo nível de ganhos sob o Plano 
de Vendas & Marketing, o Consultor Independente que 
solicita a mudança de Patrocinador precisará apenas obter um 
“Formulário de Consentimento de Alteração de Patrocinador” 
do Patrocinador atual, assinado e com firma reconhecida, e 
uma “Carta de Aceitação do Patrocinador Proposto”, também 
assinada e com firma reconhecida. 
Se a Herbalife Nutrition aprovar a troca de patrocínio, o 
Consultor Independente solicitante poderá manter os 
seus Consultores Independentes e Clientes Premium de 
linha descendente, desde que haja a concordância da linha 
descendente e ascendente. 
Se a solicitação de troca de patrocínio for negada, o Consultor 
Independente pode renunciar a seu Contrato, e cumprir o 
Período de Inatividade, antes de assinar um novo Contrato 
Herbalife Nutrition sob um Patrocinador diferente.

CAPÍTULO 6 - MARKETING DO NEGÓCIO

6.1 Afirmações e alegações
Ao compartilhar estórias pessoais, os Consultores 
Independentes estão fazendo declarações. Até mesmo 
declarações simples sobre os benefícios alcançados ao 

consumir um produto ou ao discutir ganhos da venda de 
produtos, explicar como funcionam os produtos, para 
que servem, ou o que as pessoas podem conseguir por 
meio do Plano de Vendas & Marketing. Os clientes tomam 
conhecimento das características e funções dos produtos e 
do Plano de Vendas & Marketing através de suas declarações. 
Os Consultores Independentes podem fazer declarações 
contanto que o façam de acordo com a regulamentação 
específica estabelecida pela legislação e pelas Normas 
de Conduta e Diretrizes. As Normas de Conduta têm a 
intenção, em parte, de ajudar os Consultores Independentes 
a cumprirem a legislação.

6.1.1 Lícito, verdadeiro e não enganoso
Todas as declarações e depoimentos devem ser lícitos, 
verdadeiros e não enganosos. As declarações devem ser:
•  Fundamentadas por escrito antes da declaração realmente 

ser feita.
•  Coerentes com as declarações feitas nos materiais ou nos 

rótulos de produtos atuais da Herbalife Nutrition25.

6.1.2 Declarações de perda de peso
Todas as afirmações e declarações sobre redução de peso, 
inclusive depoimentos, devem ser acompanhados da 
seguinte salvaguarda:

“Seus resultados podem variar e dependerão da resposta 
metabólica de seu organismo e do uso adequado dos produtos”

6.1.3 Declarações sobre produto
Os Consultores Independentes DEVEM:

•  Fazer apenas as declarações permitidas pelos rótulos do 
produto ou nos materiais da Herbalife Nutrition.

• Acompanhar todas as declarações com salvaguardas.

Os Consultores Independentes NÃO DEVEM:

•  Afirmar que os produtos Herbalife Nutrition previnem, 
tratam, ou curam doenças ou condições médicas ou discutir 
qualquer experiência com medicamentos.

•  Usar o nome da autoridade farmacêutica e alimentar dos EUA 
(FDA, na sigla em inglês para Food and Drug Administration) 
da ANVISA ou de outras agências regulatórias ao apresentar 
os produtos Herbalife Nutrition.

6.1.4 Declarações de Ganhos
Qualquer declaração relacionada à renda real ou potencial 
de um Consultor Independente é considerada como sendo 
uma “Declaração de ganhos”, “Declarações de estilo de vida” 
(Incluindo fotos com carros, piscinas, férias, etc.) também 
são declarações de ganhos.

Materiais com menção à marca Herbalife Nutrition: se uma 

24.  Os Formulários de “Solicitação de Alteração de Patrocinador” e de “Consentimento de 
Alteração de Patrocinador” podem ser obtidos diretamente junto à Herbalife Nutrition na 
área de Serviços ao Consultor. Estes formulários e toda a documentação específica devem 
ser enviados à Herbalife Nutrition para que a solicitação seja avaliada e aprovada.

25.  A legislação relacionada a declarações está sujeita a alteração. Como apoio aos Consultores 
Independentes (Porém, não como aconselhamento jurídico), a Herbalife Nutrition pode 
disponibilizar atualizações da norma, as salvaguardas, e a Declaração de Ganho Médio 
Bruto pago pela Herbalife Nutrition em www.myHerbalife.com.br.
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afirmação sobre ganhos é feita em material de propaganda ou 
outros materiais que mencionam a marca Herbalife Nutrition, 
a afirmação deve estar acompanhada de uma salvaguarda.

Todas as afirmações sobre ganhos acompanhadas da marca 
Herbalife Nutrition exigem a seguinte salvaguarda:
“Os depoimentos financeiros aqui apresentados refletem 
resultados individuais ‘ou exemplos’ e não representam ganhos 
médios”. Para dados do desempenho financeiro médio, acesse a 
Declaração de Ganho Médio Bruto pago pela Herbalife Nutrition 
em WWW.Herbalife.com.br e Www.myHerbalife.com.br. 
Salvaguarda alternativa: ao descrever os resultados financeiros 
obtidos pelos Consultores Independentes Herbalife Nutrition 
que estão no nível mais alto do Plano de Vendas e Marketing que 
representam menos de 1% dos Consultores Independentes, 
também é possível utilizar a seguinte salvaguarda (Logo após o 
depoimento financeiro e utilizando o mesmo tamanho de fonte):

“Os ganhos apresentados são de Consultores Independentes 
membros da equipe de presidentes, a qual compõe menos de 
1% do total de Consultores Independentes Herbalife Nutrition”.

Materiais sem menção à marca Herbalife Nutrition: Se uma 
“afirmação sobre ganhos” for feita em material de propaganda/
promocional ou outros materiais que não mencionam a marca 
Herbalife Nutrition, a afirmação deverá ser acompanhada de 
uma salvaguarda. Afirmações sobre “Estilo
de vida” (Como aquelas que envolvem carros, casas com 
piscinas, viagens etc.) e depoimentos pessoais sobre ganhos 
ou estilo de vida constituem ‘afirmações sobre ganhos’ e 
estão sujeitos a esta Norma. Todas as afirmações sobre 
ganhos sem menção à marca Herbalife Nutrition exigem 
a seguinte salvaguarda: “Ganho aplicável às pessoas (ou 
exemplos) retratadas; não constituem ganhos médios”.

A salvaguarda deve ser exibida em tamanho de fonte não menor 
que 10 ou correspondente a 75% do tamanho da fonte utilizada 
na ‘afirmação de ganho’, o que for maior. Sob circunstâncias 
limitadas, salvaguardas alternativas são aceitáveis em materiais 
impressos sem menção à marca Herbalife Nutrition, conforme 
segue (mesma fonte e mesma disposição):
1.  Ao descrever resultados financeiros obtidos pelos Consultores 

Independentes Herbalife Nutrition que representam menos 
de 1% do total de Consultores Independentes”.

2.  Quando o resultado financeiro for impresso em cartões de 
visita, folhetos sobre a oportunidade de negócio, anúncios 
classificados ou outro formato menor que 13 centímetros 
quadrados, deve-se acrescentar: “Os ganhos apresentados 
não são típicos”.

6.1.5 Tamanho e exibição das salvaguardas
Apresentações de áudio e de vídeo (Ao vivo ou gravadas).
As salvaguardas devem ser feitas oralmente em conjunto 
com a declaração.

Apresentações visuais (Ao vivo ou gravadas).
Se forem apresentadas no palco ou em vídeo, as salvaguardas 
devem ser legíveis e apresentadas bem próximas à 

declaração. Se apresentadas em projeções, as declarações 
devem aparecer tempo o suficiente e em fonte em tamanho 
suficiente para um leitor médio conseguir ler completamente.
Apresentações escritas
A salvaguarda deve ser exibida:
•  Em uma cor que contraste com a cor do fundo (Ex.: preto 

no branco).
•  Próxima ao texto a que ela se refira (A salvaguarda deve 

aparecer na mesma página ou tela que o texto).
•  Em fonte pelo menos 75% tão grande quanto o tamanho 

da fonte usada para o texto, não menor que o tamanho 10 e 
em um tamanho suficiente para que um leitor médio possa 
ler completamente.

6.1.6  Declarações sobre o negócio  
desenvolvido a partir de casa

Ao promover a oportunidade Herbalife Nutrition, os 
Consultores Independentes não devem fazê-lo de forma a 
parecer que as atividades de um Consultor Independente 
possam ser desenvolvidas somente a partir de casa. Os 
Consultores Independentes devem enfatizar que a interação 
pessoal é fundamental para as vendas diretas.

6.1.7  Declarações sobre a relação entre a Herbalife Nutrition 
e os Consultores Independentes Herbalife Nutrition 

A oportunidade de negócio Herbalife Nutrition representa para 
os  Consultores Independentes  um potencial de obter ganhos, 
mas sob nenhuma circunstância pode ser associada a um 
emprego formal. Como tais os Consultores Independentes 
Herbalife Nutrition são, em todas as circunstâncias, profissionais 
independentes autônomos, e não podem afirmar declarar ou 
implicar que são empregados/funcionários da Herbalife Nutrition, 
que falam em seu nome ou que prestam quaisquer serviços de 
consultoria à Herbalife Nutrition, nem declarar que seu negócio 
independente Herbalife Nutrition é um emprego. Por exemplo, 
os Consultores Independentes não podem utilizar os termos 
“Emprego”, “Salário”, “Trabalho remunerado”   (Ou quaisquer outros 
termos semelhantes) ao promoverem a oportunidade de negócio.
Os Consultores Independentes não podem promover a 
oportunidade de negócio utilizando ferramentas que são 
principalmente ou inteiramente destinadas a anunciar 
oportunidades de emprego, incluindo, mas sem limitar-se a,
anúncios do tipo “Emprego - Procura-se”, painéis de anúncio 
de vagas, e sistemas de busca de emprego na Internet, a 
menos que os anúncios indiquem de forma clara e precisa que 
o que está sendo oferecido é uma oportunidade de ganhos 
independente, e não um emprego ou trabalho remunerado.

6.1.8 Declarações sobre a Oportunidade de Negócio
Ao oferecer, promover ou falar sobre a oportunidade de 
negócio Herbalife Nutrition, Consultores Independentes não 
podem:
Afirmar ou sugerir a oportunidade de negócio Herbalife 
Nutrition como franquia26 ou oferecer uma franquia associada 
ao Contrato de Consultor Independente Herbalife Nutrition; 
ou afirmar ou implicar que:
•  Patrocinar Consultores Independentes é tão importante 

quanto a venda para clientes;

26.  A Herbalife Nutrition não disponibiliza franquias ou territórios exclusivos, e um Contrato de 
Consultor Independente não é uma franquia.



IBO2 • 10 Rev. 11/10/2019 (Corp. Ver. 35) • pág 65

•  Um Consultor Independente pode se beneficiar 
principalmente por patrocinar outros Consultores 
Independentes;

•  Um Consultor Independente é necessário para patrocinar 
outros Consultores Independentes;

•  Um Consultor Independente pode ter sucesso com pouco 
ou nenhum esforço;

•  Os Consultores Independentes tem que comprar produtos 
Herbalife Nutrition, materiais (além do Kit Bem-Vindo à 
Herbalife Nutrition) ou ferramentas de negócio; ou

•  Royalties, Bônus de produção ou outros benefícios podem 
ser obtidos principalmente através da simples compra 
de produtos em detrimento da compra em quantidades 
razoáveis para a venda de produtos a clientes.

6.2 Uso da propriedade intelectual da Herbalife Nutrition
Manter a integridade da marca é uma das principais 
responsabilidades da Herbalife Nutrition. Essa seção foi feita 
para auxiliar os Consultores Independentes a entender a 
importância da propriedade intelectual da Herbalife Nutrition. 
A Herbalife Nutrition monitora continuamente o mercado pelo 
uso inadequado, incoerente e inapropriado de sua propriedade 
intelectual, incluindo marcas registradas, logotipos, slogans, 
e direitos autorais, entre outros. Essa monitoração assegura 
que a reputação que a Herbalife Nutrition tem como produtora 
global de produtos de nutrição de alta qualidade seja mantida.

6.2.1 Definições
Materiais com direitos autorais: A Herbalife Nutrition é 
proprietária dos direitos autorais de todo o material impresso, 
conteúdo de internet, e gravações de áudio e vídeo produzidos 
por/ ou para ela.

Uma marca registrada é um nome proprietário ou símbolo 
que identifica a Herbalife Nutrition como a fonte dos produtos 
e serviços sendo vendidos e fornecidos pelos Consultores 
Independentes. Por exemplo, a Herbalife Nutrition e o 
logotipo de três folhas são marcas registradas da Herbalife 
Nutrition, assim como muitas marcas de produtos, tais como 
NouriFusion® ou Herbalifeline®.

Um nome comercial é um nome de negócios para o qual 
a Herbalife Nutrition possui direito exclusivo de uso. Por 
exemplo, Herbalife International of America, Inc., e Herbalife 
Internacional do Brasil Ltda. são nomes comerciais. 
Consultores Independentes não podem registrar nomes 
comerciais que incluam a palavra Herbalife Nutrition ou outros 
nomes comerciais da Herbalife Nutrition.
A identificação comercial inclui as características da aparência 
visual de um produto ou sua embalagem que identifica o 
produto para os consumidores. Por exemplo, inclui o design 
de alguns produtos e embalagens da Herbalife Nutrition®.
Um segredo comercial é constituído de informações confidenciais 
que geralmente não são conhecidas fora da Herbalife Nutrition 
e possuem valor comercial. Segredos comerciais da Herbalife 
Nutrition incluem fórmulas, fornecedores, branding e projetos 
de desenvolvimento de produto que ainda não estão no 
mercado, planos de negócio, processos, e compilações de 

dados de identificação ou relacionados a outros Consultores 
Independentes, incluindo genealogias.

A propriedade intelectual da Herbalife Nutrition inclui materiais 
com direitos autorais, marcas registradas, nomes comerciais 
e segredos comerciais da Herbalife Nutrition.

6.2.2 Materiais com direitos autorais
A Herbalife Nutrition é proprietária dos direitos autorais de 
todo o material impresso, conteúdo de Internet, e gravações 
de áudio e vídeo produzidos por/ou para ela. Os Consultores 
Independentes devem cumprir as condições listadas nas 
instruções de download ou outra autorização escrita.

Todos os materiais da Herbalife Nutrition com direitos autorais 
devem ser acompanhados pela seguinte declaração:
Reproduzido com a permissão da Herbalife Nutrition. Todos 
os direitos reservados.

A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de retirar o seu 
consentimento de usar os seus materiais com direitos autorais 
a qualquer momento a seu critério absoluto e exclusivo.

6.2.3  Uso de marcas registradas,  
nomes comerciais e logomarca

Consultores Independentes podem usar as marcas 
registradas, nomes comerciais, e logomarca que a Herbalife 
Nutrition tornar disponível:
•  As marcas registradas e nomes comerciais da Herbalife 

Nutrition só podem ser obtidos da Herbalife Nutrition.
•  Consultores Independentes sempre devem se identificar 

claramente como Consultores Independentes Herbalife Nutrition.
•  Consultores Independentes não podem alterar as marcas 

registradas e identificação comercial de qualquer maneira, 
exceto para redimensioná-las. O redimensionamento de 
itens é permitido apenas se a imagem permanecer clara em 
todos os detalhes e não diminuir a percepção ou qualidade 
dos produtos e serviços da Herbalife Nutrition®.

•  Consultores Independentes podem usar as marcas 
registradas e a logomarca da Herbalife Nutrition apenas de 
acordo com o Guia de Estilo do Consultor Independente 
Herbalife Nutrition27.

•  Consultores Independentes devem incluir a seguinte 
afirmação: “Marcas registradas e designs são de propriedade 
da Herbalife International, Inc., ou seus licenciantes. Usado 
com permissão da Herbalife Nutrition”.

A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de remover seu 
consentimento de uso desses itens pelo Consultor Independente 
a qualquer momento, a seu critério exclusivo e absoluto.

6.2.4 Segredos comerciais
Um Consultor Independente deve guardar segredos comerciais 
e não pode divulgá-los, mesmo depois do término do Contrato

6.2.5 Para uso exclusivo com o negócio Herbalife Nutrition
Os Consultores Independentes poderão utilizar propriedade 
Intelectual da Herbalife Nutrition (Conforme definido neste 

27.  O guia de estilo do Consultor Independente está disponível acessando www.myHerbalife.com.br.
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manual), com o exclusivo propósito de conduzir o seu negócio 
de distribuição de produtos Herbalife Nutrition. 

6.2.6  Propriedade Intelectual em Mídia
A palavra “Herbalife Nutrition” ou a sua menção específica 
e imagens de produtos ou serviços Herbalife Nutrition, não 
podem ser usadas em quaisquer anúncios de mídia, incluindo 
impressos, digitais, gravações de áudio ou visuais, em jornais, 
revistas, rádio, televisão ou Internet, ou em qualquer outro 
meio, exceto conforme permitido.
Por favor, veja a Norma 6.3.4 Retransmissão Proibida para 
maiores detalhes.

6.2.7 Mídia Eletrônica
Em relação à mídia eletrônica, um Consultor Independente 
não pode adquirir palavras-chave relacionadas à Herbalife 
Nutrition em sites de busca (Ex.: Google) de forma que 
nenhum site operado por um Consultor Independente 
apareça em anúncios pagos junto aos resultados de pesquisa, 
o que é proibido. Estes termos incluem, mas não se limitam a 
quaisquer condições que incluam a palavra Herbalife Nutrition 
ou o nome de qualquer produto ou oferta de serviço da 
Herbalife Nutrition.

6.2.8 Números de linhas telefônicas gratuitas
Os Consultores Independentes podem ter um número de 
telefone gratuito. Contudo, um Consultor Independente não 
pode usar quaisquer marcas registradas, nomes comerciais, 
nomes de produto, ou slogans da Herbalife Nutrition 
em conjunto com o número gratuito. Os Consultores 
Independentes podem apenas se identificar ou se listar como 
Consultores Independentes Herbalife Nutrition.

6.2.9 Listas telefônicas
Consultores Independentes podem constar na lista telefônica 
sob o título “Consultor Independente Herbalife Nutrition” As 
únicas informações que podem ser exibidas são o nome do 
Consultor Independente, o endereço, número de telefone, 
endereço de e-mail ou site na internet. Anúncios para 
exibição devem estar em conformidade com todas as normas 
de publicidade da Herbalife Nutrition. A palavra “Herbalife 
Nutrition” (Exceto “Consultor Independente Herbalife 
Nutrition”) e outra propriedade intelectual da Herbalife 
Nutrition não podem ser usadas de qualquer outra forma 
exceto como utilizadas nos anúncios que a Herbalife Nutrition 
aprovou anteriormente. A classificação por ramo de atividade 
nas listas telefônicas é permitida sob títulos apropriados (Não 
medicinais não terapêuticos e não curativos).

Os títulos apropriados são: produtos para cuidados pessoais, 
nutricionais e redução/controle de peso. Os Consultores 
Independentes Herbalife Nutrition poderão inserir anúncios 
nas listas telefônicas, desde que de acordo com as diretrizes 
para anúncios impressos.

6.2.10 Nome ou imagem do Mark Hughes
O nome ou imagem do Mark Hughes (Fundador da Herbalife 
Nutrition) não pode ser usado em qualquer tipo de publicidade.

6.2.11 Endereços da Herbalife Nutrition
Os endereços de quaisquer escritórios da Herbalife Nutrition 
não podem ser usados, publicados, nem promovidos por 
qualquer Consultor Independente como sendo de propriedade 
deles.

6.2.12 Utilização de propriedade intelectual de terceiros 
Consultores Independentes não podem usar materiais com 
direitos autorais, marcas registradas, nomes comerciais, 
nomes de produtos (Ou quaisquer variações destes) textos, 
imagens em fotos, vídeos de terceiros, ou material gráfico de 
propriedade ou criado por terceiros, exceto com a permissão 
prévia por escrito do proprietário. Toda a propriedade 
intelectual de terceiros deve ter a referência adequada como 
sendo de terceiros, e os consultores devem aderir a quaisquer 
restrições e condições que o proprietário da propriedade 
intelectual estabeleceu sobre o uso de sua propriedade.

6.2.13 Término do Contrato da Herbalife Nutrition
Se um Contrato do Consultor Independente Herbalife 
Nutrition for terminado por qualquer motivo, o Consultor 
Independente deve interromper imediatamente o uso da 
propriedade intelectual da Herbalife Nutrition e atualizar as 
informações de perfil para quaisquer contas de mídia social 
para divulgar que não é mais um Consultor Independentes.

6.3 Publicidade e Promoções

6.3.1 Anúncio e materiais promocionais aprovados
A Herbalife Nutrition publica uma variedade de materiais 
de publicidade que os Consultores Independentes podem 
usar sem alterações, exceto para acrescentar seu nome e 
informações de contato. Os materiais estão disponíveis para 
serem baixados acessando www.myHerbalife.com.br.

6.3.2  Anúncios e materiais promocionais de Consultores 
Independentes

A Herbalife Nutrition produz literatura promocional e 
ferramentas de vendas para o uso dos Consultores 
Independentes em anúncios e na promoção de seu negócio. 
Os Consultores Independentes podem produzir seus 
próprios materiais promocionais, mas devem assegurar que 
os materiais:
• Sejam verdadeiros e precisos.
• Não façam declarações terapêuticas, ou médicas.
• Não impliquem em uma oportunidade de emprego.
•  Estejam em conformidade com as Normas de Conduta e 

legislação aplicáveis.

6.3.3  Placas (Banners e faixas) destacáveis, folhetos,  
mini folhetos e materiais publicitários em 
propriedades particulares 

Consultores Independentes podem colocar placas, banners 
e faixas em propriedade particular com o consentimento por 
escrito do proprietário. Para documentar o consentimento, 
os Consultores Independentes podem usar o formulário 
da Herbalife Nutrition “Carta de consentimento para placa 
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em propriedade particular” disponível acessando www.
myHerbalife.com.br e do Departamento de Serviços ao 
Consultor.
Materiais de sinalização não podem ser visíveis da rua ou da 
calçada quando usados em um escritório particular ou em 
outro local no qual o negócio Herbalife Nutrition é feito, e não 
podem ser exibidos de maneira que possa chamar a atenção 
de pedestres ou motoristas no passeio público.

Os materiais devem ser prontamente removidos em caso 
de solicitação de qualquer autoridade governamental, o 
proprietário da propriedade ou a Herbalife Nutrition.

Propriedade pública
Consultores Independentes não podem colocar quaisquer 
placas, banners e faixas em propriedade pública, tal como 
postes de eletricidade, iluminação de rua, faróis, parquímetros 
ou sinais de trânsito.

6.3.4 Retransmissão Proibida 
Consultores Independentes não podem retransmitir ou realizar 
publicidade em televisão, rádio ou qualquer outro meio similar. 

6.4 - PRESERVANDO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
A Venda direta é feita de relações interpessoais; conhecimento 
dos produtos, e o valor que essas características fornecem 
para os clientes potenciais e existentes. Essa norma protege 
o canal de venda direta, apoiando a capacidade do Consultor 
Independente de estabelecer e manter uma conexão forte com 
clientes existentes e potenciais. É essa relação com clientes e 
sua linha descendente que ajuda os Consultores Independentes 
a atingirem o sucesso, inspirarem outros a fazerem o mesmo, e 
assegurarem o nível mais alto de satisfação.

6.4.1 Divulgação de Preço 
Os consultores Herbalife Nutrition são pessoas de negócios 
independentes e podem vender produtos Herbalife Nutrition, 
literaturas e itens promocionais produzidos pela Herbalife 
Nutrition a qualquer preço de sua escolha. A única exceção é 
o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition, que deve ser vendido ao 
preço especificado pela Herbalife Nutrition, sem margem de 
lucro. Por outro lado, para preservar a característica de relações 
interpessoais da venda direta, os Consultores Independentes 
somente podem divulgar preços para clientes existentes, 
para a sua linha descendente, e para clientes potencias que 
demonstram interesse em adquirir os produtos Herbalife 
Nutrition. 

Consultores Independentes Herbalife Nutrition não podem 
divulgar informações de preços para o público em geral28. 
Informações de preços são quaisquer indicações de preços 
que incluem, mas não se limitam, a: 
- Oferta especial.
- ____% de desconto.
- Entrega grátis.
- Pague menos.
- Melhor preço.
- Preços baixos.
- Descontos especiais.
- Utilize esse código para compra29.

Essa norma se aplica à publicidade com ou sem a marca, em 
todas as formas de mídias, incluindo televisão, rádio, telefone, 
jornais, revistas, flyers, folhetos, sinalizações e todas as 
formas de mídias eletrônicas baseadas na Internet30. 

Por fim, os Consultores Independentes não podem modificar 
as literaturas ou materiais produzidos pela Herbalife Nutrition, 
que em seu formato original possuam preços de venda 
sugeridos. Estes materiais devem ser usados sem quaisquer 
alterações. 

28.  O público em geral é definido como as pessoas que não tiveram contato prévio com o 
Consultor Independente que publicou o anúncio. 

29.  Os termos citados acima também são proibidos de serem utilizados em estratégias de 
marcações de sites. Se uma palavra não pode aparecer no site porque viola a Norma 
de Divulgação de preços, então ela não pode ser usada como parte da estratégia de 
marcação do site para promover o site em resultados de buscas, onde esses termos são 
utilizados como parte das pesquisas.

30.  Mídias eletrônicas baseadas na Internet também incluem ferramentas de mídias sociais, 
mas não se limitam a LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter, 
WeChat, WhatsApp, Viber. Também incluem fóruns de Internet, e-mails, campanhas de 
SMS, assim como qualquer publicidade de Internet direcionada, que é entregue via pop-
ups ou banners de publicidade; publicidade pague por clique; resultados de pesquisas 
patrocinadas; e anúncios patrocinados para discussão de preços. Todas essas formas de 
publicidade são, por sua característica, tanto direcionadas especificamente ou no geral 
acessíveis ao público em geral e, portanto, não podem ser utilizadas.
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CAPÍTULO 7 -  USO DA INTERNET E  
DE MARKETING ELETRÔNICO

7.1 Conduta do Consultor Independente

7.1.1 Padrão de conduta pessoal
Os Consultores Independentes não podem publicar exibir ou 
distribuir quaisquer materiais na Internet ou por meio dela, 
sejam relacionados ou não à Herbalife Nutrition que sejam, 
segundo julgamento da Herbalife Nutrition, difamatórios, 
caluniosos, depreciativos, ameaçadores, ofensivos, 
molestadores, abusivos, obscenos ou pornográficos.

7.1.2 Acesso não autorizado ao computador
Consultores Independentes não podem:

•  Interferir ou tomar qualquer medida que resulte na 
interferência ou interrupção dos seguintes sites: 
- www.Herbalife.com.br 
- www.myHerbalife.com 
-  Outros sites mantidos pela Herbalife Nutrition ou seus 

Consultores Independentes.

•  Acessar ou tentar acessar sistemas ou redes de computador 
conectado a esses sites sem permissão prévia por escrito da 
Herbalife Nutrition.

7.1.3 Dados sobre consumidores
Consultores Independentes não podem vender, comercializar, 
ou utilizar informações sobre consumidores ou usuários de site 
na Internet, exceto aquelas informações relacionadas ao uso dos 
produtos ou à oportunidade de negócio. Se qualquer pessoa ou 
entidade solicitar que suas informações não sejam usadas, o 
Consultor Independente deve honrar tal solicitação imediatamente.

7.2 Sites de Consultores Independentes na internet

7.2.1  Consultores Independentes devem  
divulgar sua relação com a Herbalife Nutrition

Visando esclarecer aos clientes e público em geral a diferença 
entre os sites Corporativos da Herbalife Nutrition e os de 
Consultores Independentes, todos os sites de Consultores 
Independentes que utilizam as marcas registradas da Herbalife 
Nutrition, devem se identificar de maneira clara como "Como 
Consultor Independente Herbalife Nutrition" e:

•  Mostrar claramente a mensagem de entrada pop-up que 
seja exibida a cada visita ao site; e 

•  Mostrar claramente seu nome completo, endereço comercial 
e o logotipo de Consultor Independente Herbalife Nutrition; e 

•  Assegurar que o site não tenha semelhança ou a mesma 
aparência que o site oficial da Herbalife Nutrition Herbalife.
com.br 

O logotipo de Consultor Independente deve ser exibido em 
local de destaque e em fonte e/ou forma que atraia a atenção 
dos visitantes do site. 

Por favor, contate o MPC em mpcbrasil@herbalife.com ou visite 
o www.Myherbalife.com.br para verificar o logotipo e o guia de 
pop-up de entrada. 
O nome fantasia do Consultor Independente não pode ser um 
substituto ao nome pessoal do Consultor, mas pode ser incluído 
em conjunto com o nome pessoal do Consultor Independente 
e deve aparecer em conjunto com o logotipo do Consultor 
Independente Herbalife Nutrition: 
•  Na página inicial; 
•  Como parte das informações de contato; 
•  Como parte de qualquer publicidade acessível das informações 

de perfil. 
Postagens anônimas ou o uso de pseudônimos são proibidos. 
A Herbalife Nutrition se reserva ao direito, e a seu absoluto 
critério, a requerer aos Consultores Independentes que ajustem 
seus sites de forma a cumprir com essas Normas de Conduta. 

7.2.2  Nomes de domínios, endereços de e-mails,  
e sites na Internet

Consultores Independentes não podem usar propriedade 
intelectual da Herbalife Nutrition em:
- Domínio de sites (URL)
- Títulos de qualquer página de site de um Consultor Independente
- Endereços de e-mail.
- Title tags, meta tags.

Exemplos de propriedade intelectual da Herbalife Nutrition que 
não pode ser utilizada:
• Herbalife Nutrition.
• Nomes de produtos da Herbalife Nutrition.

Caso exista um nome de domínio em violação desta norma, a 
Herbalife Nutrition terá o direito de requisitar ao responsável 
a transferência imediata e sem nenhum custo deste domínio. 
Esta disposição soma-se a outros direitos e medidas da 
Herbalife Nutrition.

7.2.3 Hyperlinking e associações
Consultores Independentes podem ligar através de link seus 
sites na internet:
•  Na página inicial no site www.herbalife.com.br (Ou qualquer 

outro site na internet produzido ou mantido pela Herbalife 
Nutrition).

•  A qualquer outro site na internet mantido pelo Consultor 
Independente para promover os produtos e oportunidade 
da Herbalife Nutrition.

•  Qualquer site da internet de terceiros que auxiliar um 
Consultor Independente na promoção dos produtos e 
oportunidades da Herbalife Nutrition, contanto que tais sites 
na internet estejam em conformidade com a Norma 7.2.4.

Consultores Independentes não podem usar marcas 
registradas, nomes comerciais, ou nomes de produtos de 
terceiros nos seguintes:
• Nome do domínio de site na internet (URL).
•  Títulos para quaisquer páginas dentro de site na internet 

(Incluindo as páginas iniciais).
• Endereços de e-mail.
• Marcação de site31.

31.  A única exceção a essa norma ocorre se um Consultor Independente obteve consentimento anterior por escrito do proprietário. Um Consultor Independente irá indenizar a Herbalife Nutrition 
em relação a qualquer reivindicação resultante ou que surgir relacionada ao uso do Consultor Independente de marcas registradas terceiras, nomes comerciais ou nomes de produtos.

Consultor Independente Herbalife
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7.2.4  Publicidade de terceiros em sites de Consultores 
Independentes na internet

Os Consultores Independentes podem exibir publicidade de 
terceiros em seus sites na Internet usados em seu negócio 
Herbalife Nutrition contanto que, a critério absoluto e exclusivo 
da Herbalife Nutrition, a publicidade NÃO:
1.  Esteja relacionada a alguma organização religiosa, política 

ou comercial.
2.  Prejudique a reputação da Herbalife Nutrition ou de seus 

Consultores Independentes.
3.  Exista utilização indevida da propriedade intelectual da Herbalife 

Nutrition.
4. Direta ou indiretamente promover:

a.  Qualquer outra empresa de vendas diretas ou de MMN 
(Marketing multinivel) independentemente dos produtos 
oferecidos. 

b.  Produtos que concorrem com aqueles vendidos pela 
Herbalife Nutrition, tais como:
i. Gerencialmente de peso/ lanches saudáveis.
ii. Nutrição Complementar/ nutrição esportiva;.
iii. Nutrição externa.

7.2.5 Negócio internacional
Consultores Independentes que estão conduzindo ou 
buscando conduzir negócios em mercados internacionais por 
meio de seu próprio site ou outros sites na internet podem 
vender apenas os produtos aprovados para venda no país para 
o qual as comunicações são direcionadas.

7.2.6 Declarações de privacidade em sites da Internet
Sites na Internet de Consultores Independentes devem exibir, 
num local visível, uma “Declaração de privacidade” que:
•  Informe os consumidores se informações pessoais estão 

sendo coletadas e quanta informação é usada.
•  Cumpra os requisitos da lei de privacidade de cada jurisdição 

em que o negócio é conduzido.

7.2.7 – Publicidade em sites de busca e otimização
Marcas registradas da  Herbalife Nutrition e de seus produtos 
não podem ser utilizadas na otimização de mecanismos de 
busca, tais como:
METADATA 32

- a descrição de 25 palavras.
- palavras-chave que compõem a meta tag.
META TAGS 33

- O URL (Endereço da página, exemplo: www.herbalife.com.br) 
- Title tags.34

- Alt images35 tags que descrevem as imagens de um site.
- Qualquer outro fator do site usado para determinar a posição 
em resultados de sites de pesquisa.
Os Consultores Independentes também devem exibir 
a seguinte declaração na descrição do site em qualquer 
resultado de site de busca: 
Este é um site de um Consultor Independente Herbalife Nutrition 
Para acessar o site oficial da Herbalife Nutrition visite www.
Herbalife.com.br
Os Consultores Independentes não podem usar quaisquer 

táticas enganosas ou ludibriosas para otimizar sua posição/
classificação nos sites de busca.
Os Consultores Independentes devem cumprir todas as 
normas e regulamentos de cada país, incluindo (mas não se 
limitando) às leis relacionadas a:
- Confidencialidade de dados dos consumidores.
- Direitos de privacidade.
- Restrições em telemarketing.
- Restrições de marketing na Internet.

7.2.8 Sites de Consultores Independentes
Todos os Consultores Independentes que utilizam a Internet 
para vender produtos para entrega no Brasil, devem fazê-lo 
exclusivamente através da plataforma Herbalife Nutrition no www.
visiteherbalife.com/PT-BR. Adicionalmente o nome e o telefone do 
Consultor Independente devem estar claramente indicados em 
seu site na plataforma www.visiteherbalife.com/PT-BR.
O número de telefone atualizado indicado no perfil do www.
visiteherbalife.com/PT-BR deve proceder do país em que a 
plataforma é hospedada. Por exemplo, um Consultor Independente 
italiano que utiliza o www.visiteherbalife.com/PT-BR no Brasil, 
deverá indicar um número de telefone brasileiro atualizado. 

7.3 Proibição de vendas em leilões
Vendas em leilões e vendas em sites de leilão enfraquecem as 
relações pessoais que os Consultores Independentes devem 
desenvolver com seus clientes, bem como a marca da Herbalife 
Nutrition e a imagem que a Herbalife Nutrition estabelece para 
seus produtos. Dessa forma, Consultores Independentes 
não podem (Direta ou indiretamente por meio de quaisquer 
intermediários ou instrumento) oferecer ou facilitar a oferta de 
produtos Herbalife Nutrition para venda solicitando ou recebendo 
lances abertos ou postar para venda com um preço fixo em um 
site focado em leilões. Essa proibição inclui, porém não está 
limitada a, solicitar ou receber lances por produtos Herbalife 
Nutrition na Internet por meio de um site comercial de leilões, 
mercado de leilão online, ou outros.

7.4 E-mails
As seguintes Normas de Conduta se aplicam a Consultores 
Independentes que enviam e-mails relacionados a produtos e a 
oportunidade Herbalife Nutrition e se somam à legislação aplicável.
Consultores Independentes também devem cumprir com 
os Termos de Uso de provedores de e-mail ou Serviço dos 
provedores usados no negócio Herbalife Nutrition.

7.4.1 Requerimentos e Restrições
1.   Todas mensagens enviadas pelos Consultores 

Independentes relacionadas à Herbalife Nutrition devem 
cumprir com os seguintes requerimentos: 
a.  Consultores Independentes devem divulgar a origem da 

mensagem de e-mail: 
i. A fonte, destino e informações de identificação anexa 
à mensagem (Incluindo o nome do domínio de origem e 
o endereço de e-mail originador) devem ser precisos. 
ii. A linha “De” de cada mensagem deve identificar precisamente  
o Consultor Independente que iniciou a mensagem.

32.  META DATA É o conjunto de informações que são usadas para descrever os sites e pelas 
quais os sites de busca avaliam sua relevância e se aparecerá ou não em determinada busca. 

33.  META TAGS São linhas de código HTML ou "Etiquetas" que, entre outras coisas, descrevem 
o conteúdo do seu site para os buscadores. É nelas que você vai inserir as palavras-chave 
que facilitarão para o usuário na hora em que pesquisar sobre seu site. 

34.  TITULO TAG (TITLE TAG)É a Informação que aparece na barra de navegação do seu 

navegador ao entrar em um site. Após uma pesquisa em sites de busca é a informação em 
que se pode clicar para acessar o site, sendo o título do site no resultado das pesquisas. 

35.  ALT IMAGES TAGS É a descrição dos elementos visuais das imagens dos sites (que os 
sites de busca não conseguem identificar), para que essas imagens fiquem mais bem 
posicionada nas pesquisas nos sites de busca. 
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   b.  O conteúdo da linha “Assunto” de todas mensagens não 
deve ser enganoso. 

2.  Os seguintes requerimentos adicionais se aplicam 
aos e-mails comerciais de Consultores Independentes 
tanto em casos em que as mensagens fizerem parte de 
uma campanha quanto no caso de um e-mail individual. 
Um e-mail comercial é uma mensagem de e-mail que 
anuncia ou promove um produto ou serviço, incluindo o 
conteúdo de um site operado com propósito comercial. 
E-mails comerciais incluem mensagens promovendo a 
Herbalife Nutrition. Um e-mail será considerado um ato 
comercial mesmo que não incluir conteúdo não comercial.   
a.  Toda mensagem deve incluir um endereço postal válido 

do Consultor Independente.
    b. i.  Cada mensagem deve fornecer uma notificação clara 

e visível sobre a opção de pedido de exclusão e como 
proceder para fazê-lo.

        ii.  A mensagem deve conter um e-mail funcional de 
retorno ou mecanismo online que um destinatário 
possa usar para enviar uma solicitação para não 
receber mensagens de e-mail comerciais no futuro.  
Todos os mecanismos de exclusão devem ter a capacidade 
de fazê-lo em até 30 dias a partir da data da mensagem.   
Dentro de 10 dias úteis após receber uma solicitação de 
exclusão, os Consultores Independentes devem parar 
de iniciar ou enviar e-mails comerciais para tal pessoa.

        iii.  O mecanismo de exclusão não pode ser complexo e não 
pode exigir que o destinatário passe por etapas além 
de simplesmente responder o e-mail ou visitar um 
único site como condição de ter seu e-mail excluído 
da lista de envio. Não pode ser requerido ou pedido 
que o destinatário forneça Informação pessoalmente 
identificável além de seu endereço de e-mail para 
processos a exclusão de seu e-mail.

        iv.  Os Consultores Independentes não podem cobrar uma 
taxa para processar pedidos de exclusão.

        v.  Cada Consultor Independente deverá elaborar e manter 
sua própria lista de destinatários que não desejem 
receber mensagens por e-mail (“Lista não enviar 
mensagem”) a fim de identificar e honrar com todos 
os pedidos de exclusão.

3.  Consultores Independentes estão proibidos de 
enviar mensagens comerciais por e-mail, exceto se: 
i.  O Consultor Independente possui uma relação de 

negócios com o destinatário baseada numa compra ou 
transação anterior.

    ii.  O Consultor Independente é um amigo, membro da 
família, ou conhecido do destinatário.

  iii.  O destinatário forneceu consentimento anterior para receber 
a mensagem. O consentimento deve ser específico para 
receber mensagens sobre  a Herbalife Nutrition.

4.  Os Consultores Independentes não podem obter endereços 
eletrônicos ou destinatários de mensagens por meio 
de “Prospecção de endereços”, “Ataques dicionário ou 
“pesquisa com força bruta”.  
i.  “Prospecção de endereços” refere-se ao uso de software 

ou qualquer outro meio automático de coletar endereços 
eletrônicos listados num site na internet ou serviço online, 

incluindo salas de bate-papo, painéis de mensagens 
ou cadastro de endereços online. Coletar endereços 
eletrônicos de tais fontes é proibido, principalmente, se tal 
fonte publicar uma nota afirmando que o operador de tal 
página ou serviço online não dará, venderá ou transferirá 
endereços mantidos por esta página ou serviço on-line 
para fins de envio de e-mails comerciais.

  ii.  ”Ataques dicionário” referem-se aos meios automáticos 
usados para gerar possíveis endereços eletrônicos pela 
combinação de nomes, letras ou números fazendo várias 
modificações.

  iii.  “Pesquisa com força bruta” se refere a esforços manuais 
ou automatizados usados para descobrir possíveis 
endereços de e-mail através da busca por sequencias de 
palavras que contenham um @ em informações acessíveis 
ao publico de sites. 

5.  Consultores Independentes estão proibidos de usar scripts 
ou outras formas automatizadas para registrar várias contas 
de e-mail ou contas online de usuários das

quais possa enviar mensagens comerciais de e-mail.

7.4.2  Notificação do Governo para interromper o envio de 
e-mails

Os Consultores Independentes devem interromper imediatamente 
a atividade de e-mail caso recebam qualquer consulta ou 
notificação por parte de autoridades do governo com referência às 
suas práticas de correio eletrônico. Os Consultores Independentes 
devem notificar a Herbalife Nutrition desses avisos prontamente 
através do número 3879-7822 ou 0300-789-3222 em até 24 horas 
do recebimento da notificação.

7.5 Mídias sociais
As seguintes Normas de Conduta se aplicam a Consultores 
Independentes que usam sites de mídias sociais como Twitter, 
YouTube , Facebook, Instagram, Pinterest e Snapchat bem como 
comunidades online tais como blogs. Essas normas de conduta são 
complementares à legislação aplicável.

7.5.1 Responsabilidade por postagens
Os Consultores Independentes são responsáveis por todo o 
conteúdo relacionado à Herbalife Nutrition que postam online. 
Consultores Independentes que utilizam sites de mídia social 
como parte de seu negócio Herbalife Nutrition devem se 
identificar claramente e de maneira visível pelo nome e como 
Consultor Independente Herbalife Nutrition.

7.5.2 A Mídia Social como um fórum de vendas e promoções
Sites da mídia social não podem ser utilizados para conduzir 
vendas de produtos Herbalife Nutrition. Vendas online só 
podem ser feitas por meio do site www.visiteherbalife.com/
PT-BR do próprio Consultor Independente. 

7.5.3 Postagens e declarações
Consultores Independentes devem ser precisos e verdadeiros 
em relação a todas as postagens nas mídias sociais. Todas 
as declarações, afirmações e testemunhos devem estar em 
conformidade com as Normas de Conduta. Verifique a Seção 
6.1 Afirmações e alegações.
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7.5.4 Uso da propriedade intelectual da Herbalife Nutrition
Postagens ou nomes de perfis em mídias sociais devem cumprir 
com os requerimentos da norma 6.2 – O uso da Propriedade 
Intelectual da Herbalife Nutrition, incluindo o requerimento para que 
os Consultores Independentes apenas usem o nome comercial 
da “Herbalife Nutrition” de forma que claramente identifique o 
Consultor como um Consultor Independente Herbalife Nutrition.

Porém, Consultores podem utilizar hashtags oficiais da 
Empresa que incluam o nome comercial “Herbalife Nutrition”; 
compartilhar as postagens das redes sociais da Empresa; ou 
fazer o link para os websites e canais de mídias sociais oficiais 
da Herbalife Nutrition.

7.5.5 Fotos, gravações de vídeo/áudio
Consultores Independentes podem postar materiais de áudio/ 
vídeo no YouTube e sites de mídia social semelhante, contanto
que o conteúdo esteja conforme às Normas de Conduta.

A Herbalife Nutrition se reserva o direito de determinar  a 
seu critério absoluto e exclusivo, se as gravações ou imagens 
(incluindo sua forma de uso) violam as Normas de Conduta 
ou diminuem a reputação da Herbalife Nutrition. A Herbalife 
Nutrition reserva-se o direito de solicitar a remoção de quaisquer 
imagens ou gravações. Os Consultores Independentes devem 
cumprir todas as leis de privacidade, leis de propriedade 
intelectual ,termos de uso, termos e condições, guias de uso  
políticas e similares das plataformas de mídia social ao usar as 
imagens e gravações de outros indivíduos nas mídias sociais.

7.5.6 Termos de Uso
Os Consultores Independentes devem cumprir com os termos 
de uso, termos e condições, termos de serviços, guias de uso 
ou similares de todas as plataformas de mídia social utilizadas 
em seu negócio Herbalife Nutrition. 

7.5.7 Profissionalismo
Consultores Independentes não devem responder às 
mensagens negativas publicadas sobre eles, outros 
Consultores Independentes, ou a Herbalife Nutrition. 
Postagens negativas podem ser reportadas por e-mail para: 
mpcbrasil@herbalife.com. 

7.5.8  Não comprar Seguidores e Curtidas nas Mídias Sociais  
Consultores Independentes não podem comprar Seguidores e 
Curtidas36, ou usar qualquer outra tática enganosa ou ludibriosa 
para aumentar a popularidade de suas contas de mídias sociais 
ou páginas.

7.5.9  Não marcar Seguidores nas Plataformas de Mídias 
Sociais  

Consultores Independentes não podem marcar 
sistematicamente os seguidores de outros usuários com 
o objetivo de vender produtos Herbalife Nutrition ou obter 
contatos. Adicionalmente são proibidos sistemas, aplicativos 
ou softwares automatizados e/ou mensagens manuais diretas 
para outros Consultores Independentes com a intenção de 
vender produtos Herbalife Nutrition ou fazer recrutamento.  

7.5.10  Não utilizar Mineração de Dados (Data Mining) ou 
Programas de Extração de Dados (Website Scraping)  

Consultores Independentes que utilizam as plataformas de 
mídias sociais para conduzir seu negócio Herbalife Nutrition 
devem cumprir com cada uma das Políticas de Privacidade 
e Termos de Uso da plataforma de mídia social e os Termos 
e Condições de Uso do Provedor de Internet. Táticas de 
mineração e extração de dados na web (incluindo, mas não 
se limitando ao uso de quaisquer indexadores ou rastreadores 
automáticos) são consideradas enganosas e são proibidas.  

7.5.11 Não utilizar praticas de comunicação inadequadas  
Consultores Independentes que utilizam as plataformas de 
mídias sociais para conduzir seu negócio Herbalife Nutrition 
devem cumprir com as normas e políticas de cada uma 
das plataformas que utilizam. Comunicações comerciais 
não solicitadas são geralmente proibidas. Os Consultores 
Independentes devem assegurar que tem permissão para 
entrar em contato com as pessoas e honrar qualquer pedido 
que recebam para encerrar o contato. 

7.6 Telemarketing
As leis restringem seriamente as operações de telemarketing 
e são altamente técnicas.  Consultores Independentes são 
responsáveis por conhecer e obedecer às leis de telemarketing 
caso utilizem serviços de telecomunicação, tais como ligações 
ao vivo ou gravadas, mensagens de texto ou de fax em seu 
negócio Herbalife Nutrition. Consultores Independentes 
também devem cumprir com os termos de uso, termos e 
condições, guias de usuário ou termos similares de todos os 
provedores de serviços de telemarketing que utilizarem em 
seu negócio Herbalife Nutrition. Essas normas são fornecidas 
como apoio aos Consultores Independentes, mas não como 
aconselhamento jurídico. 

7.6.1 - Definições auto discadores
Auto discadores 
São equipamentos capazes de discar números de telefone 
automaticamente (mesmo que o Consultor Independente 
não utilize o equipamento para discar os números 
automaticamente). Qualquer equipamento que execute a 

36.  O seguidor é uma pessoa que assina seu perfil em uma conta de mídia social de maneira a receber suas atualizações. No Facebook a pessoa que curtiu a página é o mesmo que um Seguidor, 
Amigo, ou Fã. ” Curtir” é a ação que pode ser feita por um usuário do Facebook, Twitter ou do Instagram. Ao invés de escrever um comentário ou compartilhar uma postagem, um usuário 
pode clicar no botão Curtir como uma forma rápida de demonstrar aprovação.

Exemplos do uso não 
autorizado do nome 
comercial da Herbalife 
Nutrition em nomes 
de perfis e postagens:

• “ Desafio de bem 
estar da Herbalife 
Nutrition”

•  “Página da Herbalife 
Nutrition”

• “ Vamos falar  
da Herbalife 
Nutrition”

Exemplos de uso autorizado 
do nome comercial da 
Herbalife Nutrition em 
nomes de perfis e postagens:  

• “ Página da Herbalife Nutrition 
–Consultor Independente 
Herbalife Nutrition”

• “ Vamos falar da Herbalife 
Nutrition – Consultor 
Independente Herbalife 
Nutrition”

• #HerbalifeNutrition
• #EquipeHerbalife
• #EusouHerbalife
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37.  Inclui equipamento computadorizado tal como: 
•  DISCADORES PREDITIVOS – que discam as chamadas enquanto o pessoal de 

telemarketing está conversando com outros clientes prevendo o tempo médio que leva  
para um consumidor atender ao telefone e quando a pessoa de telemarketing estará 
livre para atender à próxima ligação.

•  DISCADORES ANTECIPADOS – que fornecem um número a ser discado na tela da pessoa 
de telemarketing e quando direcionada pela pessoa de telemarketing, disca o número para 
ela.

38.  Os Consultores Independentes não devem identificar a Herbalife Nutrition como o 
“Vendedor” ou “Cliente”.

função discadora ou possa razoavelmente ser modificado para 
fazê-lo( como por exemplo receber a atualização de um software), 
estando a máquina pré-programada ou não, ou então discando 
números aleatoriamente37. 

Transmissão de fax ou Blast fax
Enviar um fax a destinatários que não requisitaram o fax, o 
equipamento pode enviar múltiplos fax a múltiplos destinatários 

Relacionamento comercial estabelecido 
Um relacionamento que tenha sido anteriormente estabelecido 
entre o Consultor Independente e um assinante de telefone 
baseado na consulta, cadastro, compra ou transação relacionada 
ao serviços ou produtos do Consultor Independente. 

Consentimento prévio expresso por escrito Um, acordo por 
escrito ou e-mail entre o Consultor Independente e o consumidor 
no qual: o consumidor expressa claramente que concorda em 
receber anúncios automáticos ou pré gravados do Consultor 
Independente no que tange aos produtos ou à oportunidade de 
negócio Herbalife Nutrition, e especifica o número de telefone ou 
fax para o qual as ligações devem ser feitas, (b) que não deve ser 
exigido que o consumidor concorde em receber tais mensagens 
como uma condição para comprar produtos Herbalife Nutrition, e 
(c) quaisquer outras disposições que podem ser exigidas pela lei. 
Esse acordo também deve conter a assinatura do cliente dando 
consentimento( a assinatura pode ser eletrônica ou digital de 
acordo com a lei).

Temarketing
O ato de comprar, abordar, fazer marketing, promover, ou 
fornecer informações sobre um produto ou serviço usando um 
telefone, celular, mensagem de texto, máquina de fax, discador 
automático, gravação de voz artificial ou pré-gravada,
ou um dispositivo semelhante. 

7.6.2  Lista de bloqueio de recebimento  
de ligações de telemarketing

Os Consultores Independentes envolvidos em telemarketing 
devem:
•  Abrir uma conta de negócios no registro de bloqueio de 

telemarketing de sua localidade identificando-se como o 
“Vendedor” ou “Cliente”38.

•  Pagar todas as taxas associadas de acesso ao registro de 
Bloqueio de Telemarketing.

•  Manter e observar as listas de “Bloqueio de telemarketing” 
registrando o (s) número (s) de pessoas que pediram para não 
serem contatadas.

•  Acessar o “Bloqueio de telemarketing” e remover os números 
recém-registrados das listas de ligação pelo menos a cada 31 
dias.

•  Treinar as pessoas envolvidas em Telemarketing que falem em 
nome do Consultor Independente.

•  Não ligar para números em listas de bloqueio de telemarketing 
de qualquer localidade, exceto se o Consultor Independente 

tiver um relacionamento comercial estabelecido com o cliente.

7.6.3 Auto discadores
Consultores Independentes não podem usar auto discadores em 
conexão com o negócio Herbalife Nutrition.   

7.6.4 Mensagens pré-gravadas ou que utilizam voz artificial
Os Consultores Independentes não podem usar mensagens de voz 
artificiais ou pré-gravadas para desenvolver seu negócio Herbalife Nutrition.

7.6.5 - Faxes não-solicitados
Consultores Independentes Herbalife Nutrition não podem usar 
um “blast fax” ou programa ou serviço semelhante para enviar 
mensagens por fax. 
Consultores Independentes somente podem enviar fax a  
destinatários que tenham previamente concedido permissão 
expressa por escrito para receber mensagens de fax.
•  O Consultor Independente deve ter obtido o número de fax do 

destinatário através de:
•  Comunicação voluntária do destinatário ao Consultor. 
•  De uma lista, anúncio ou site na internet em que o destinatário 

tenha concordado voluntariamente em tornar seu número de 
fax disponível para distribuição pública (a menos que exista 
uma menção clara e evidente de que determinado número não 
aceita publicidade não solicitada) 

Todos os faxes devem incluir um aviso claro e evidente na 
primeira página informando:
•  que o destinatário pode optar por não receber anúncios por 

fax adicionais do Consultor Independente (“Solicitação de não 
enviar fax”) e que não cumprir esta solicitação em até 30 dias 
é ilegal.

•  Os faxes devem incluir um telefone de contato doméstico, 
bem como um número de fax, para que o destinatário envie 
sua solicitação de não enviar fax.

•  Os faxes devem incluir ao menos uma maneira gratuita para 
que o destinatário possa transmitir sua solicitação de não 
enviar fax ao Consultor Independente, como um site, endereço 
eletrônico ou número de linha telefônica gratuita e

Que o pedido de não recebimento de faz deve identificar o 
número de telefone que faz a solicitação de não recebimento, 
(2) deve ser feito com um o mecanismo especificado no Aviso de 
Solicitação de Remoção, e (3) será revogado caso o destinatário 
forneça seu Consentimento prévio por expresso para receber 
publicidade no número em questão. 
•  Os Consultores Independentes devem aceitar e processar 

as solicitações de não enviar fax 24 horas por dia, sete dias 
por semana, e todas as solicitações devem ser totalmente 
honradas dentro de 30 dias.

Todos os faxes devem conter, seja na margem superior ou 
inferior de cada página, ou na primeira página:
• A data e o horário em que o fax foi enviado.
•  A identidade do remetente (Que deve ser o nome do Consultor 

Independente ou razão social).
•  O número de telefone do fax que faz o envio e o número do 

Consultor.
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7.6.6 Auditorias do governo
Os Consultores Independentes devem interromper o 
telemarketing imediatamente se receberem qualquer aviso de 
uma autoridade governamental com relação à sua atividade de 
telemarketing. Todos avisos devem ser prontamente reportados 
à Herbalife Nutrition através do número 11-3879-7822 ou 0300-
789-3222 em até 24 horas do recebimento da notificação.

CAPÍTULO 8 - ESPAÇOS VIDA SAUDÁVEL

Muitos Consultores Independentes utilizam Espaços Vida 
Saudável como uma forma de desenvolver o negócio. Espaços 
Vida Saudável operam com o propósito de apresentar e vender 
os produtos de nutrição e controle de peso da Herbalife Nutrition 
para clientes novos e existentes. Embora essa seção forneça uma 
explicação breve da operação dos Espaços Vida Saudável, ela não 
pretende ser um substituto para o treinamento extensivo que os 
Consultores Independentes recebem de sua linha ascendente.

Um Espaço Vida Saudável (“Espaço”) é um ambiente informal 
para as pessoas:
• Falarem sobre experiências sobre bem-estar e vida saudável.
• Aprenderem o valor de se exercitarem regularmente.
• Planejarem estratégias para atingir um estilo de vida saudável.

A operação de um Espaço Vida Saudável deve seguir as 
Normas a seguir. A Herbalife Nutrition a seu critério absoluto e 
exclusivo vai determinar se um espaço está em conformidade 
com essas normas.

8.1 NORMAS GERAIS

8.1.1 Auditorias Corporativas
Os Consultores Independentes devem cooperar com a 
Herbalife Nutrition quando esta conduzir auditorias para 
verificar as práticas dos Espaços Vida Saudável.

8.1.2 Treinamento
O operador de um espaço deve ser treinado por um Consultor 
Independente de linha ascendente experiente ou por meio 
de eventos de treinamento locais corporativos da Herbalife 
Nutrition. A responsabilidade final pelo treinamento do 
operador é do Consultor Independente de primeira linha 
ascendente da equipe TAB.

8.1.3 Funcionários
Os espaços podem ser operados somente por Consultores 
Independentes Herbalife Nutrition. Os Consultores Independentes 
não podem usar funcionários para apoiar na operação dos Espaços. 

8.1.4 Não são franquias
Espaços não são franquias39, e Consultores Independentes não 
podem comparar espaços com franquias ao promovê-los como 

um método de negócio. Espaços são apenas uma forma de 
fazer o negócio Herbalife Nutrition, que é a revenda de produtos.

8.1.5 Operações de negócio independentes
A Herbalife Nutrition não aprova, endossa, autoriza, garante 
ou assume qualquer obrigação de um Espaço Vida Saudável.

8.1.6 Pelo menos um Consultor Independente responsável
Pelo menos um Consultor Independente deve aceitar a 
responsabilidade total pelas operações de cada Espaço e 
supervisioná-las40. Se vários Consultores Independentes 
compartilham um espaço comum para operar um Espaço 
Vida Saudável, as informações referentes aos Consultores 
Independentes responsáveis podem ser alteradas de acordo 
com essa realidade.

8.1.7 Política da boa vizinhança
Operadores de Espaços devem ser vizinhos bons e atenciosos 
(Especialmente ao operar fora de suas casas). Os operadores 
devem limitar o número de participantes no espaço e tomar 
outras medidas para assegurar que as reuniões no espaço 
não causem barulho excessivo, congestionamento, ou outras 
formas de aborrecimentos públicos.

Caso pretenda operar um Espaço Vida Saudável em sua 
residência, o Consultor Independente deverá certificar-se de 
que não esteja violando as restrições estabelecidas por lei, 
regulamentos, associação de moradores ou as Normas de 
Conduta do condomínio.

8.1.8 Cumprimento das leis locais
Os operadores de Espaços devem cumprir todas as leis e 
regulamentos que se aplicam à operação de seu Espaço, 
incluindo, mas não se limitando a obter a inscrição municipal 
e licença de funcionamento apropriada caso o espaço seja 
não-residencial. Ao lidar com agências governamentais, 
os operadores de espaço devem cooperar e declarar suas 
atividades atuais e/ou propostas de maneira precisa.

8.1.9 Nenhum território protegido ou exclusivo
Não existem proteções de atuação por área nem territórios 
exclusivos para espaços em benefício de qualquer Consultor 
Independente: Espaços Vida Saudável podem ser abertos e 
operados em qualquer lugar, desde que atendidas às leis e as 
regras desse manual.

8.1.10 Vários Espaços
Operadores de Espaços Vida Saudável podem operar em 
mais de um local (Por exemplo, operar mais de um espaço). 
No entanto, os operadores de espaços devem estar 
presentes durante todas as sessões do espaço, exceto no 
caso de ausências de curto prazo para participar de reuniões 
patrocinadas pela Herbalife Nutrition.

39.  Nenhum Consultor Independente pode afirmar, implicar ou sugerir de qualquer maneira, 
que os espaços são franquias.

40.  O Consultor Independente responsável deve exibir em local visível o AVISO DO ESPAÇO 
VIDA SAUDÁVEL incluindo o nome do Consultor Independente e as informações de 

contato. Se ele/ela estiver ausente, o Consultor Independente deve designar um Consultor 
Independente (Treinado pessoalmente pelo Consultor Independente) para supervisionar 
pessoalmente a operação do Espaço.
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8.1.11 Informações que devem ser afixadas
Todo operador de Espaço deve afixar o Aviso do Espaço Vida 
Saudável e o Aviso para operador do Espaço Vida Saudável. Os 
avisos que contém as informações devem ser de pelo menos 
21 cm x 27,5 cm. O tamanho da fonte não dever ser menor que 
20 pontos41. A versão mais recente está disponível no www.
myHerbalife.com.br.

8.1.12 Boa Higiene
O fornecimento de produtos Herbalife Nutrition para os 
participantes do espaço requer que os operadores pratiquem 
normas de higiene e mantenham as instalações do espaço 
limpas e em boas condições.
Algumas Recomendações:

Produtos perecíveis e produtos não perecíveis: 
• Use produtos antigos e não vencidos primeiro.
•  Armazene produtos perecíveis de maneira a protegê-los de 

danos, deterioração ou contaminação.
•  Armazene os produtos da Herbalife Nutrition e ingredientes 

não perecíveis em local fresco, limpo e bem ventilado espaço.

Higiene Pessoal
•  Mantenha suas mãos e antebraços sempre limpos e os lave 

com sabão bactericida e água morna, e tome cuidado ao lavá-
los nas seguintes situações:

• Após utilizar a toalete;
• Antes e após manusear quaisquer alimentos;
• Após espirrar, tossir, ou assuar o nariz;
• Após fumar, comer, beber ou deixar as instalações do espaço;
• Após tocar seu cabelo ou qualquer outra parte do corpo;
• Após tocar outra pessoa;
•  Após tocar equipamentos ou utensílios de cozinha usados ou 

sujos;
•  Deixe as instalações do espaço imediatamente caso esteja 

doente ou se sinta doente, mesmo que isto signifique que o 
espaço deva ser fechado até que sua saúde seja restabelecida;

• Mantenha sempre suas roupas e cabelos limpos e arrumados;

Instalações do Espaço.
•  Tome cuidado com respingos e limpe-os imediatamente, avise 

os participantes e convidados para evitar as áreas afetadas até 
que a limpeza esteja completa.

•  Mantenha diversas lixeiras tampadas e forradas com sacos de 
lixo de alta qualidade por todo o espaço; remova-as e esvazie-
as frequentemente.

Os operadores do espaço são responsáveis por conhecer 
e cumprir as leis de segurança e manipulação de alimentos 
aplicáveis.  

8.2 Operação dos Espaços

8.2.1 Taxas
Operadores de Espaços Vida Saudável podem cobrar acessos 
de participação e  vender itens para consumo a qualquer preço 
que definirem. É permitido valores de acessos diferenciados 
por privilégios adicionais42.

8.2.2 Participação Não Obrigatória nos Espaços
A participação nas atividades do Espaço Vida Saudável é uma 
decisão pessoal do participante, seu convidado, Clientes 
Premium ou Consultor Independente. Os Operadores de 
Espaços não devem afirmar ou sugerir que existe a obrigação 
de participar nas atividades do Espaço.

8.2.3 Atividades e serviços do espaço
Espaços Vida Saudável devem oferecer aos Participantes:
• Oportunidades regulares de socializar.
•  Sessões educacionais e de treinamento (em grupo ou 

individuais) sobre bem-estar e controle de peso. 

8.2.4 Incentivos para indicações dos participantes
Operadores de espaço podem oferecer brindes razoáveis tais 
como itens promocionais e produtos gratuitos, pela indicação de 
novos participantes, porém operadores de espaço são proibidos 
de oferecer dinheiro ou equivalentes por tais indicações.

8.2.5 Apenas produtos autorizados da Herbalife Nutrition®

Apenas produtos Herbalife Nutrition® podem ser oferecidos para 
consumo ou venda em um Espaço Vida Saudável, produtos que 
não são da Herbalife Nutrition não podem ser fornecidos, vendidos 
ou promovidos nas dependências de um Espaço Vida Saudável43.

8.2.6 Consumo de Produtos 
Operadores de Espaço podem oferecer produtos para 
degustação como shakes, bebidas e outros produtos Herbalife 
Nutrition.
Todos os produtos Herbalife Nutrition devem ser preparados 
de acordo com as instruções dos rótulos, e os Consultores 
não podem agregar bebidas alcoólicas e/ou medicamentos a 
qualquer dos produtos. Além disso, cápsulas individuais não 
podem ser oferecidas aos clientes dos Espaços.

Caso um cliente pergunte ao Operador do Espaço sobre 
alergias alimentares ou a composição dos produtos oferecidos 
no Espaço, o consultor deverá estar preparado para apresentar 
a rotulagem dos produtos Herbalife e informar se há adição 
de outros produtos nos shakes, bebidas ou outros produtos 
Herbalife.
A definição de consumir ou não aquele produto cabe ao 
cliente. O Consultor deve sugerir ao cliente que procure um 
médico caso tenha dúvidas quanto à adequação do consumo 
de produtos Herbalife. 

41.  O texto específico dos avisos pode sofrer alterações, mas a versão mais recente sempre 
pode ser obtida através do departamento de serviços do consultor, ou pode ser baixada do 
site www.myHerbalife.com.br.

42  O operador de Espaço que exibir e disponibilizar mais de um tipo de acesso de participação, 
ou vender itens de consumo, provavelmente estará sujeito a pagar impostos relacionados 

à venda. Os operadores de Espaços devem fornecer cópias dos recibos dos acessos, de 
vendas de produtos e itens consumidos no Espaços aos clientes.  

43.  Somente produtos Herbalife Nutrition autorizados no Brasil podem ser servidos nos 
Espaços Vida Saudável do Brasil.
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8.2.7 Consumo de produtos fora do Espaço Vida Saudável
Reconhecendo que a interação social é parte valiosa da 
experiência do Espaço Vida Saudável, os produtos servidos estão 
destinados ao consumo dentro do Espaço Vida Saudável. Porém, 
os clientes podem levar até seis (6) acessos completos, o que 
inclui o shake, as bebidas Herbal Concentrate e NRG por visita. 

8.2.8 Venda de produtos
Os operadores de Espaços Vida Saudável podem manter 
estoque de produtos para pronta entrega e podem vender 
seu estoque ao consumidor final. Todos os produtos Herbalife 
Nutrition devem ser vendidos lacrados e em sua embalagem 
original. Os operadores de Espaço Vida Saudável não podem:

-  Vender produtos que não são embalados ou rotulados para 
venda individual em unidades ou porções individuais.

- Exibir preços e precificação de produtos.
- Pressionar o participante a comprar.
-  Afirmar ou implicar que a compra de produtos é de alguma 
forma necessária para entrar, participar ou permanecer como 
participante do Espaço Vida Saudável.

8.2.9 Amostras
Produtos não podem ser oferecidos como amostras, a menos 
que sejam rotulados para distribuição em porções individuais.

8.2.10 Misturas não apropriadas
Operadores de Espaços Vida Saudável não podem misturar, 
Shakes, bebidas Herbalife Nutrition ou outros produtos 
consumidos no espaço utilizando bebidas alcoólicas, 
medicações ou outros ingredientes não apropriados. 

8.2.11 Exposição de Produtos
Os operadores de Espaços Vida Saudável podem exibir 
Literaturas sobre produtos, itens promocionais e produtos 
Herbalife Nutrition, lacrados e na sua embalagem original, 
porém esse mostruário de produtos não poderá ser visível 
pelas pessoas do lado de fora do espaço.

Ao preparar shakes, bebidas Herbalife Nutrition e a Nutri Soup 
para degustação, os produtos devem estar disponíveis para 
consulta de rótulos pelos participantes e convidados (Lacrados 
e em sua embalagem original).

8.2.12 Descarte apropriado das embalagens dos produtos
Para proteger contra aqueles que possam tentar falsificar os 
produtos da Herbalife Nutrition, os operadores de espaços 
precisam inutilizar ou destruir os rótulos e embalagens de 
produtos antes de descartá-los.

8.2.13 A venda de espaços é proibida
Transferência de aluguel: 
A venda de Espaços Vida Saudável é proibida. Porém, o 
operador de Espaço Vida Saudável pode transferir o aluguel 
do Espaço Vida Saudável para outro Consultor Independente 

para que ele utilize o local para operar seu próprio Espaço Vida 
Saudável desde que:
-  O Consultor Independente que está transferindo o aluguel 
notifique seu patrocinador44.

-  O Consultor Independente que está transferindo não cobre 
nenhum tipo de taxa além do pressuposto de que o novo 
operador assuma a obrigação do pagamento do aluguel do 
imóvel. 

-  A transferência do aluguel não viole direitos de terceiros ou 
a legislação.

O Consultor Independente deverá obrigatoriamente completar 
o Treinamento de Espaço Vida Saudável, e ter sido Consultor 
Independente por no mínimo 90 dias antes de assumir o 
aluguel do local do Espaço Vida Saudável. Uma vez realizada 
a transferência, o novo consultor deverá realizar o processo 
de registro do Espaço Vida Saudável em seu nome junto à 
Herbalife Nutrition.  
Venda de itens utilizados no Espaço Vida Saudável: Os 
operadores de Espaço Vida Saudável podem vender móveis, 
utensílios e equipamentos utilizados na operação de seu
Espaço Vida Saudável para o novo operador. Porém, o preço 
de venda desses itens não poderá exceder o preço que o 
operador pagou inicialmente e nem exceder o valor justo de
mercado destes itens.

8.3 - Marketing, promoções e publicidade

8.3.1 Declarações e depoimentos de produtos
Os participantes do Espaço podem compartilhar suas experiências. 
Contudo, todas as declarações, e depoimentos devem estar em 
conformidade com a legislação e Normas de Conduta.

8.3.2  Oferecendo informações para  
participantes e convidados

Operadores de espaços podem oferecer informações gerais de 
bem-estar coerentes com os rótulos dos produtos e materiais. 
Isso inclui orientação sobre os produtos, uso, e principais 
benefícios. Os operadores também podem fornecer depoimentos 
adequados de produtos e controle de peso, oralmente ou por 
escrito (Acompanhados das salvaguardas necessárias).

Operadores de espaço não podem afirmar ou implicar que os 
produtos foram feitos para diagnosticar, tratar, prevenir, ou curar 
qualquer doença ou condição médica, e todas as informações 
dadas aos participantes e convidados dos espaços devem ser 
coerentes com as informações fornecidas nos rótulos dos 
produtos e materiais e publicações da Herbalife Nutrition®.

8.3.3 Publicidade
Espaços são reuniões sociais cuja divulgação é exclusivamente 
por meio do contato pessoa a pessoa.
•  Convites podem ser feitos pessoalmente pelo operador do 

espaço, outro Consultor Independente, um participante do 
espaço ou um cliente.

•  Convites podem ser feitos durante uma conversa ou por 

44  Nada nessa norma limita o direito do operador do Espaço Vida Saudável transferir o aluguel 
a qualquer um que ele considerar apropriado.



pág 76 • IBO2 10 Rev. 11/10/2019 (Corp. Ver. 35)

meio de um convite por escrito (ou digitalmente transmitido) 
enviado após uma conversa.

•  Os Espaços não têm a finalidade de atrair o tráfego de 
pessoas da rua.

•  A Publicidade do Espaço Vida Saudável está limitada a 
promover serviços oferecidos no Espaço Vida Saudável 
como, por exemplo, a Avaliação de Bem Estar ou o Level 10.

A publicidade do Espaço Vida Saudável pode incluir os 
seguintes detalhes:
-  nome do Espaço e nome do Operador do Espaço Vida 
Saudável.

- Número de Telefone.
Utilizar rádio e televisão para promover os Espaços Vida 
Saudável não é permitido.

8.3.4 Sites pessoais na internet
Apesar de poderem incluir informações sobre os produtos 
Herbalife Nutrition e a oportunidade de negócio como parte 
de sua operação geral, os Consultores Independentes não 
podem divulgar o Espaço Vida Saudável de nenhuma forma 
em seus sites pessoais.

8.3.5  Restrições de sinalização/ 
identificação para Espaço Vida Saudável

O Espaço Vida Saudável não pode utilizar qualquer tipo de 
sinalização no seu exterior, ou ao redor de suas instalações, 
que o identifique.

8.3.6 Divulgação nas Mídias Sociais 
O endereço de um Espaço Vida Saudável pode ser divulgado 
nas mídias sociais, da seguinte maneira:
• Em postagens 
•  Na página do Consultor Independente ou do Espaço Vida 

Saudável
•  Através do check-in feito pelos participantes visitando um 

Espaço Vida Saudável.
•  Ao criar locais de geolocalização (places) no Facebook, 

Instagram e Google.

8.4 Espaços Vida Saudável não residenciais

8.4.1 Processo de cadastro
Antes de assinar um Contrato de locação ou abrir um Espaço 
em um local não residencial um Consultor Independente deve:
•  Ser um Consultor Independente Herbalife Nutrition pelo 

menos há 90 dias. 
•  Completar o processo necessário junto à Herbalife Nutrition 

com a relação à localização, treinamento, entre outros. 
•  Receber o certificado de conclusão do treinamento de 

operador de espaço Vida Saudável45.
•  Efetuar o cadastro do Espaço Vida Saudável”46 ou enviar o 

formulário de cadastro pelo menos 30 dias antes da data de 

abertura.

8.4.2 Estabelecimentos de Varejo e Serviços

Estabelecimentos de Varejo
Espaços não podem operar em áreas de varejo (dentro de 
shopping centers, lojas de varejo ou supermercados) e de 
estabelecimentos de alimentação (ex., restaurantes).
Estabelecimentos de Serviços
Os Espaços podem operar dentro de certos estabelecimentos 
de serviços, como salões de beleza, barbearias, academias de 
ginástica, clubes, desde que as atividades e sinalizações do 
Espaço sejam realizadas em uma sala fechada e não visível a 
transeuntes.

É obrigatório a obtenção de todas as licenças e a aderência 
à todas as leis e regulamentos aplicáveis, de acordo com a 
norma 8.1.8 Cumprimento das Leis Locais, especialmente 
para Espaços localizados no térreo.

8.4.3  Exterior do Espaço Vida Saudável
Espaços Vida Saudável não são estabelecimentos varejistas, 
cafés, restaurantes ou estabelecimentos que oferecem 
produtos para viagem.
As seguintes regras se aplicam para o exterior do Espaço Vida 
Saudável:
-  Poderá ser afixado no lado externo do Espaço, um cartaz 
tamanho A3 contendo o horário de funcionamento, o nome 
do Consultor Independente e o telefone de contato (modelo 
disponível no www.myHerbalife.com.br);

- Mesas, cadeiras ou assentos externos não são permitidos;
- A porta do Espaço Vida Saudável deve permanecer fechada;
- Portas e janelas de Espaços Vida Saudável devem ser 
adequadamente cobertas com imagens autorizadas (modelos 
disponíveis no www.myHerbalife.com.br), de maneira que o 
interior do Espaço não possa ser visto por pessoas do lado de 
fora. Tais imagens também podem ser utilizadas para cobrir 
paredes externas do Espaço Vida Saudável.

8.4.4 Aluguel ou compartilhamento de locais de espaços
Operadores de espaço podem alugar ou de outra forma 
cobrar pelos espaços localizados em áreas não residenciais 
que eles disponibilizam ou compartilham com Consultores 
Independentes de sua organização de linha descendente. 
Contudo, os valores cobrados não podem exceder 5% do 
lucro líquido do Consultor Independente que está oferecendo 
obtém com o espaço oferecido. O Consultor Independente 
não pode oferecer Espaços Vida Saudável para Consultores 
Independentes de outras organizações ou assediá-los.

8.4.5 Tráfego de pessoas
Um “cliente em potencial” é uma pessoa que visita um Espaço 

45. O Treinamento está disponível acessando www.myHerbalife.com.br 46.  O Cadastro ou o Formulário de cadastro do Espaço Vida Saudável estão disponíveis 
acessando www.myHerbalife.com ou através do Departamento de Serviços do Consultor.
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Vida Saudável pela primeira vez sem ter recebido um convite 
pessoal e sem prévio contato direto ou uma indicação do Operador 
do Espaço ou de um participante do Espaço. 
Operadores de Espaços Vida Saudável podem registrar um “cliente 
em potencial” como um participante, mas caso esse cliente não 
possa registrar-se como um participante, o operador fica limitado a:
•  Explicar sobre o conceito de socialização do Espaço Vida 

Saudável, sobre o consumo de produtos Herbalife Nutrition e 
informações sobre bem-estar entre os participantes;

•  Fornecer amostras gratuitas de produtos preparados no Espaço 
para encorajar esse cliente a se tornar um participante do Espaço.
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CAPÍTULO 09 -  PROCEDIMENTOS PARA  
CUMPRIMENTO DE NORMAS

As Normas protegem a oportunidade e a marca da Herbalife 
Nutrition. Violações podem influenciar de maneira negativa 
a opinião de agências regulatórias, da mídia e da opinião 
pública em relação à Herbalife Nutrition, seus produtos e 
seus Consultores Independentes. Embora muitas violações 
possam ser resolvidas através de ações educativas sobre as 
normas de conduta sobre práticas de negócios adequadas, há 
casos em que violações merecem penas mais severas.
Consultores Independentes são estimulados a reportar 
prontamente supostas violações das Normas de Conduta e 
diretrizes para a Herbalife Nutrition para proteger os negócios 
e a reputação da Herbalife Nutrition e seus Consultores 
Independentes.
A Herbalife Nutrition geralmente só atuará em reclamações 
formuladas em um ano, contado de quando o Consultor 
tomou ou devia ter tomado conhecimento da violação, mas se 
reserva ao Direito de condução uma investigação a qualquer 
tempo47.

9.1 Procedimento de reclamação
Os Consultores Independentes devem reportar suspeitas de 
infração de normas através do e-mail mpcbrasil@herbalife.com. As 
informações necessárias incluem a natureza da reclamação e os 
detalhes factuais que dão suporte às alegações48. A reclamação deve 
ser assinada e incluir o número de ID do Consultor Independente. 

9.1.1 Análise
Se a Herbalife Nutrition determinar a seu critério absoluto e 
exclusivo que existe informação suficiente para dar suporte à 
alegação, um representante da Herbalife Nutrition entrará em 
contato com o Consultor Independente para que o Consultor 
Independente responda a reclamação.

Em certas circunstâncias poderão ser impostas restrições ao 
Contrato do Consultor Independente enquanto uma análise 
está em processo. Estas restrições podem incluir a proibição 
de participar de eventos corporativos da Herbalife Nutrition e:
• Suspensão ou recusa de privilégios de compra.
• Suspensão ou recusa de pagamento de Royalties.
•  Suspensão ou recusa de pagamento bonificações (Mensais) 

de produtividade da equipe TAB.
•  Suspensão ou recusa de prêmios ou outros benefícios, como 

viagem de incentivo, pins de reconhecimento etc.
•  Suspensão de palestrar em eventos corporativos de 

treinamento ou outros encontros, na qualidade de Consultor 
Independente Herbalife Nutrition.

•  Proibição de assistir a evento corporativo, mesmo se o 
Consultor Independente tiver se qualificado para o evento.

•  Suspensão de quaisquer qualificações que estejam em 
andamento.

•  Suspensão de se apresentar como um Consultor 
Independente Herbalife Nutrition.

A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de divulgar o nome 

do Consultor Independente, a infração e a penalidade com 
base em seu exclusivo e absoluto critério.

9.1.2 Sanções
Violações das normas podem resultar em desafios legais ou 
regulatórios para a Herbalife Nutrition e colocam o negócio 
de todos os Consultores Independentes em risco. Por esse 
motivo, as penalidades podem ser substanciais. A Herbalife 
Nutrition a seu critério absoluto e exclusivo vai determinar a 
penalidade adequada com base na natureza da violação e a 
consequência que resultou ou pode resultar, incluindo:
•  Suspensão de todos os direitos e privilégios do Consultor 

Independente.
• Sanções monetárias.
• Obrigação de reembolsar as taxas legais da Herbalife Nutrition.
• Remoção do programa de palestrantes.
•  Desqualificação da participação no bônus Anual Mark Hughes.
•  Desqualificação da participação no programa de Bônus 

de produção.
• Perda permanente da linhagem.
•  Término do Contrato (Veja “Término ou deleção do Contrato” abaixo).

Se a Herbalife Nutrition concluir que outros Consultores 
Independentes auxiliaram, estimularam ou fizeram parte das 
infrações, a Herbalife Nutrition também poderá considerar tais 
Consultores Independentes responsáveis pelas infrações.

9.1.3 Medidas corretivas
Ajustes de volume e de ganhos resultantes de medidas 
corretivas para resolver os casos de violações de duplo 
Contrato vão se limitar às atividades que ocorreram em até 
dois anos anteriores à data em que a reclamação foi recebida 
pela Herbalife Nutrition. 

9.1.4  Solicitações de reconsideração  
(Não relacionados a terminações)

Consultores Independentes poderão enviar uma solicitação para 
a Herbalife Nutrition reconsiderar uma decisão dentro de 15 dias 
da data de decisão. Ao solicitar uma reconsideração, o Consultor 
Independente pode enviar informações adicionais que acredita 
devem ser consideradas, e também deve informar porque 
essas informações não foram fornecidas durante a consulta. Se 
a solicitação de reconsideração não for enviada dentro de um 
período de 15 dias, a solicitação não será sequer recebida, porém a 
Herbalife Nutrition se reserva o direito de considerar as informações 
enviadas após 15 dias como evidencia, a seu exclusivo e absoluto 
critério. 

9.1.5 Terminação de um Contrato
A Herbalife Nutrition pode, a seu critério absoluto e exclusivo, 
encerrar um Contrato se um Consultor Independente violar 
as Normas de Conduta49.A terminação torna-se efetivo na 
data indicada na notificação escrita da Herbalife Nutrition ao 
Consultor Independente. O Consultor Independente não terá 
direito a qualquer reivindicação contra a Herbalife Nutrition 

47.  A exigibilidade das Normas pela Herbalife Nutrition não deve gerar qualquer responsabilidade 
em pagar indenizações por lucros cessantes, fundo de comércio ou danos emergentes

48.  Declarações de fatos incluem nomes, endereços e telefones das pessoas envolvidas, 
assim como datas, horários, locais etc.

49.  Terminação de um Contrato significa cancelamento completo de um Contrato e revogação 
do direito de um Consultor Independente de conduzir o negócio Herbalife Nutrition, 
incluindo o cancelamento do direito de receber qualquer pagamento relacionado a este 
Contrato, seja este acumulado antes ou depois da data de terminação.
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como resultado do término do Contrato por violação das 
normas. O Consultor Independente que teve seu contrato 
terminado50 não poderá: 
- conduzir negócios como um Consultor Independente 
- s e apresentar como um Consultor Independente Herbalife 

Nutrition.
-  Utilizar o nome, logo, marcas registradas ou outras 
propriedades intelectuais da Herbalife Nutrition e

-  Participar de treinamentos, reuniões, eventos sociais ou 
promoções da Herbalife Nutrition, mesmo como cônjuge ou 
convidado de um Consultor Independente. 

9.1.6 Recurso por motivo de terminação
Os Consultores Independentes podem enviar um pedido 
para a Herbalife Nutrition reconsiderar uma decisão de 
término de Contrato dentro de 15 dias da data da decisão. 
Ao solicitar uma reconsideração, o Consultor Independente 
pode enviar informações adicionais que acredita que devem 
ser consideradas, e também deve informar porque essas 
informações não foram fornecidas durante a consulta.
 Se a solicitação de reconsideração não for enviada dentro 
de um período de 15 dias, a solicitação será negada, porém 
a Herbalife Nutrition se reserva o direito de considerar as 
informações enviadas após 15 dias como evidencia, a seu 
exclusivo e absoluto critério. 
O recurso será revisado por um comitê constituído de um 
representante designado do departamento de vendas, o 
Departamento de Serviços ao Consultor, e o departamento 
legal (O “Comitê de revisão”). A maioria do comitê de revisão
pode manter o término, reinstituir o Contrato, ou recomendar 
uma penalidade alternativa para as infrações alegadas. Ao
revisar a decisão de término, o comitê de revisão vai considerar 
se a violação alegada foi substancial. Esta decisão não vai 
gerar direito a indenização aos Consultores Independentes 
envolvidos.

CAPÍTULO 10 - DISPOSIÇÕES LEGAIS ADICIONAIS
(As referências abaixo a Contrato se referem ao Contrato 
do Consultor Independente e a inteira relação contratual 
entre o Consultor Independente e a Herbalife Nutrition.)

10.1 DANOS
Até o limite máximo permitido pela lei aplicável, a Herbalife 
Nutrition  não será responsável perante  qualquer Consultor 
Independente por quaisquer lucros cessantes, danos 
incidentais, punitivos, morais ou exemplares, sob qualquer 
teoria legal ou de equidade, independentemente da 
possibilidade de tais danos serem conhecidos pelas partes.

10.1.1 Renúncia e atraso
A Herbalife Nutrition pode lidar com violações de Normas de 
Conduta ou outras quebras de qualquer Contrato com qualquer 
Consultor Independente a seu absoluto e exclusivo critério. 
Nenhuma falha, demora, recusa ou negligência da Herbalife 
Nutrition de exercer qualquer direito, poder ou opção, sob 
qualquer Contrato, com qualquer Consultor Independente, 
constituirá uma renúncia das disposições ou uma renúncia da 

Herbalife Nutrition de seus direitos, a qualquer momento, sob 
tal Contrato.

10.1.2 Divisibilidade
Se qualquer disposição de qualquer Contrato entre a Herbalife 
Nutrition e um Consultor Independente forem vistos como 
sendo inválidos, ilegais, ou não exequíveis em qualquer 
medida, eles serão separados do Contrato e não terão efeito 
sob o restante do Contrato, que permanecerá em pleno vigor e 
efeito. Além disso, uma disposição o mais semelhante possível 
à disposição separada será acrescentada automaticamente 
como parte do Contrato que se tornará legal, válida e exequível.

10.1.3 Escolha da legislação
Esse Contrato, e qualquer disputa decorrente da relação entre 
a Herbalife Nutrition e seus Consultores Independentes, serão 
resolvidos pelas leis do Brasil sem a aplicação de conflito de 
princípios da lei.

10.1.4 Indenização
O Consultor Independente vai indenizar, defender e isentar a 
Herbalife Nutrition de responsabilidade de qualquer processo, 
ação, exigência, processo, ou reivindicação , incluindo todos 
os custos , responsabilidades ou danos relacionados à ou 
decorrente da quebra de Contrato do Consultor Independente 
com a Herbalife Nutrition ou da conduta no negócio Herbalife 
Nutrition pelo Consultor Independente. A Herbalife Nutrition 
pode, entre outras coisas, compensar montantes que deve ao 
Consultor Independente para satisfazer quaisquer obrigações 
decorrentes de uma indenização.  

10.1.5 Reivindicações entre Consultores Independentes
A Herbalife Nutrition não será responsável por qualquer custo, 
perda, dano, ou despesa sofrida por qualquer Consultor 
Independente, direta ou indiretamente, como resultado de 
qualquer ato, omissão, declaração ou afirmação de qualquer 
outro Consultor Independente.

CAPÍTULO 11

Privacidade e Proteção de Dados
A menos que seja indicado o contrário, a Herbalife Nutrition 
coleta, utiliza e compartilha “Informações Pessoais” (Exemplo, 
o nome e sobrenome, endereço, cidade, CEP, número de 
telefone, endereço de e-mail, número de cartão de crédito e 
informações bancárias), de acordo com a Política de Privacidade 
localizada em http://www.herbalife.com.br/politica-privacidade 
Devido à natureza única do marketing multinível, os 
Consultores Independentes podem receber Informações 
Pessoais sobre outros diretamente da Herbalife Nutrition, tais 
como informações sobre outros Consultores Independentes 
e Clientes Premium de sua linha descendente, Clientes ou 
indicações de pessoas que demonstraram interesse nos 
produtos ou serviços Herbalife Nutrition, ou indivíduos que 
façam uso de nossos canais online ou aplicativos de celular 
(“Sites”). (A organização de linha descendente consiste em 

50.  Estas proibições também se aplicam a Consultores Independentes que renunciam a seu contrato ou deixam o negócio Herbalife Nutrition durante uma análise por possível violação das 
Normas de Conduta. 
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todos os Consultores Independentes e Clientes Premium 
que foram patrocinados pessoalmente por um Consultor 
Independente em particular, e por sua vez, todas as outras 
pessoas patrocinadas pelos Consultores Independentes 
subsequentes). Uma vez que a Herbalife Nutrition forneça 
Informações Pessoais para um Consultor Independente, 
este é responsável por essas informações e deve mantê-las 
estritamente confidenciais. Consultores podem utilizar essas 
informações somente para desenvolver sua oportunidade 
de negócio Herbalife Nutrition, com sua linha descendente, 
Clientes ou pessoas indicadas, a menos que tenha recebido 
consentimento prévio de uma pessoa para utilizar suas 
Informações Pessoais para outros propósitos.
Uma das maneiras que a Herbalife Nutrition compartilha 
informações com Consultores Independentes é através dos 
Relatório de Linhagem. Esses relatórios contêm informações 
sobre outros Consultores Independentes e Clientes Premium 
dentro da linha descendente de determinado Consultor, tais 
como seu nome e informação de contato, seu número de ID, 
e métricas de negócio como seu status ou nível, volumes e 
estatísticas de venda.
Os relatórios de linhagem são fornecidos aos Consultores 
em estrita confidencialidade e com o único propósito de 
suportar os Consultores Independentes no desenvolvimento 
de seu negócio Herbalife Nutrition. Os relatórios de linhagem, 
incluindo toda a Informação Pessoal e outros dados neles 
contidos, constituem propriedade intelectual confidencial e 
fazem parte dos segredos comerciais que são propriedade da 
Herbalife
Nutrition. Consultores Independentes não podem coletar, 
distribuir ou obter informações confidenciais ou pessoais, ou 
agregar informações sobre outros Consultores Independentes, 
Clientes Premium, seu Patrocinador, ou seus Clientes, exceto 
se realizado em relação à sua linha descendente e com o único 
propósito de promover seu negócio Herbalife Nutrition, e para 
administrar, motivar e treinar sua linha descendente.
Os Consultores Independentes também podem coletar 
Informações Pessoais de indivíduos diretamente ou por 
outros meios, tais como quando são coletadas informações 
de contato e informações de pagamento de clientes paras 
processar seus pedidos. Os Consultores Independentes 
devem cumprir com todas as leis aplicáveis relacionadas à 
Privacidade e Proteção de Dados, incluindo as restrições à 
transferência internacional de informações, no que diz respeito 
às Informações Pessoais obtidas pelo Consultor Independente 
(através da Herbalife Nutrition ou de outras formas), em 
conexão com o negócio Herbalife Nutrition do Consultor. 
Adicionalmente, é responsabilidade do Consultor manter a 
segurança de todas as Informações Pessoais que ele recebe.
  

CAPÍTULO 12 - DEFINIÇÕES
Acompanhamento de Organização: Estes relatórios contêm 
informações sobre outros Consultores e Clientes Premium na 
linha descendente de um determinado Consultor, tais como o 
número de identificação da Herbalife Nutrition (ID), métricas 
de negócio, tais como seu nível, posição, volume e estatísticas 
de venda.

Associação: Em um divórcio ou dissolução de uma união 
estável a combinação do volume entre o Contrato do Consultor 
Independente original e o Contrato do Consultor Independente 
separado do casal divorciado ou da antiga união estável, para 
calcular a porcentagem de ganhos.

Auto discadores: São equipamentos capazes de discar 
números de telefone automaticamente. Este termo inclui 
qualquer equipamento que execute a função discadora, 
estando à máquina pré-programada ou não, ou discando 
números aleatoriamente.

Cedente: O Ex-Consultor Independente que está transferindo 
o seu Contrato para outra pessoa.

Clientes: Clientes Premium ou Clientes de Varejo

Cliente Premium: Clientes Premium podem comprar 
produtos diretamente da Herbalife Nutrition com desconto.  
Clientes Premium não estão autorizados a (1) vender produtos 
ou serviços Herbalife Nutrition; (2) recrutar ou patrocinar 
outros Consultores Independentes ou Clientes Premium; ou 
(3) receber compensação de multinível sob o Plano de Vendas 
& Marketing.

Cessionário: O Consultor Independente para quem o Contrato 
é transferido.

Comitê de revisão: O comitê que revisa um recurso de uma 
decisão de encerramento. É constituído de um representante 
designado do departamento de vendas, do Departamento de 
Serviços ao Consultor Independente e do departamento legal.

Companheiro (a): Uma pessoa designada pelo Consultor 
Independente como seu companheiro (a) em uma união 
estável no Formulário de Inclusão de Companheiro(a).

Consentimento prévio: Um de acordo ou e-mail por escrito 
entre um Consultor Independente e um consumidor claramente 
afirmando que o consumidor concorda em ser contatado 
pelo Consultor Independente com relação aos produtos ou a 
oportunidade Herbalife Nutrition, inclusive através de telefone.
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Contatos de prospectos: Inclui clientes potenciais de produtos 
Herbalife Nutrition ou da oportunidade Herbalife Nutrition, bem 
como propaganda, espaços publicitários, ou pacotes de decisão 
relacionados a contatos de prospectos.

Declarações de estilo de vida: Uma forma de declaração de ganhos.

Declaração de ganhos: Qualquer declaração referente à renda 
real ou potencial de um Consultor Independente.

Espaço: Espaço Vida Saudável.

Ex-Consultor: Um ex-Consultor Independente, cônjuge, 
companheiro (a) ou qualquer outra pessoa que participou de um 
Contrato de Consultor Independente.

Ferramenta de negócio: Material de apoio de vendas que pode 
ser produzido pela Herbalife Nutrition, terceiros ou o próprio 
Consultor Independente.
HMP: Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition.

Informações de preço: Informações relacionadas à precificação 
incluindo “oferta especial”, “X % de desconto”, “remessa grátis” 
e “descontos”.

Lista não enviar mensagem (“Lista de NEM”): Uma lista 
criada e mantida por um Consultor Independente para rastrear 
e honrar os pedidos de não recebimento de e-mail.

Materiais: Literatura e material de apoio a vendas produzidas 
pela Herbalife Nutrition.

MMN: Marketing multinível.

Normas: As Normas de Conduta e Diretrizes da Herbalife 
Nutrition, políticas e avisos que a Herbalife Nutrition emite ou, 
pode emitir no futuro, de tempos em tempos.

Patrocinador: O Consultor Independente que leva outro 
indivíduo para a Herbalife Nutrition como um Consultor 
Independente.

Período de inatividade: Um ano de espera. Veja a norma 2.1.10.

Plano de vendas & marketing: O Plano de Vendas & Marketing 
da Herbalife Nutrition.

Proposta: Pedido de Adesão e Contrato do Consultor 
Independente Herbalife Nutrition.

Propriedade intelectual da Herbalife Nutrition: Inclui os 
materiais de direitos autorais, marcas registradas, nomes 
comerciais, identidade comercial e segredos comerciais da 
Herbalife Nutrition.

Relacionamento comercial estabelecido: 
Um relacionamento que tenha sido anteriormente estabelecido 
por uma comunicação de mão dupla voluntária entre um 
Consultor Independente e um assinante de telefone residencial:
1.  Baseado numa compra ou em transação ocorrida dentro dos 

18 meses imediatamente precedentes à data do telefonema; 
isso se o relacionamento não tiver sido previamente terminado 
pelo Consultor Independente ou pela outra parte.

ou
2.  Baseado em uma consulta do assinante do telefone residencial 

sobre produtos ou serviços ocorridos dentro de três meses 
imediatamente precedentes à data do telefonema: isso se 
o relacionamento não tiver sido previamente terminado pelo 
Consultor Independente ou pela outra parte.

Requerente: Indivíduo que entrega a proposta Herbalife Nutrition 
do Consultor Independente para Herbalife Nutrition e é patrocinado 
por um Consultor Independente para se tornar um Consultor 
Independente.

Serviços ao consultor: Departamento de Serviços ao Consultor 
que pode ser contatado pelos telefones 3879-7822 / 0300-789-
2122 ou através do canal inteligente no www.myHerbalife.com.br.

Taxa: 
A Taxa Anual de Serviços do Consultor Independente

Telemarketing: O ato de vender, abordar, fazer marketing, 
promover, ou fornecer informações sobre um produto ou 
serviço usando um telefone, celular, mensagem de texto, 
máquina de fax, discador automático, gravação de voz artificial 
ou pré-gravado, ou dispositivo semelhante.

Transmissão de fax ou Blast fax: Equipamento de fax que envia 
fax para destinatários que não requisitaram, o equipamento 
pode enviar múltiplos faxes para múltiplos destinatários.
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Aviso do Espaço Vida Saudável
Esse Espaço Vida Saudável é operado por um 
Consultor Independente Herbalife Nutrition 

(“Operador”): 

Nome: ___________________________________________

O endereço do Consultor  
Independente responsável é  

__________________________________________________

e o seu número de telefone comercial é: 

(____) __________ - ____________.

O Operador, e não a Herbalife Nutrition, é 
responsável pelas atividades relacionadas a este 

Espaço Vida Saudável.

Registro Municipal Nº_____________________________.

O Espaço Vida Saudável é um local de socialização unindo pessoas com um foco em boa nutrição.  
Não são lojas de varejo, outlets ou restaurantes. Produtos para viagem são proibidos.

As taxas de participação no Espaço Vida Saudável cobrem os custos gerais de operação e não representam 
o preço ou o custo dos produtos. Os participantes podem compartilhar suas experiências com o uso dos 
produtos, lembrando-se sempre que os produtos não foram feitos para diagnosticar, tratar, prevenir ou 
curar qualquer doença ou condição médica. Os depoimentos financeiros apresentados pelos Consultores 
Independentes, em material impresso do Espaço Vida Saudável ou verbalmente nas reuniões no Espaço, 
refletem exemplos de resultados individuais e não representam ganhos médios.
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Aviso para o Operador  
do Espaço Vida Saudável

Apesar de o Espaço Vida Saudável não ser restaurante, 
estabelecimento que vende produtos para viagem, ou outro  

tipo de estabelecimento que sirva alimentos, a Herbalife Nutrition 
espera que os Operadores do Espaço Vida Saudável adotem os mais 

altos padrões de higiene e práticas sanitárias. A Norma “8.1.12 
Boa Higiene” lista as práticas necessárias. Os seguintes princípios 

básicos de boa higiene e limpeza são sempre necessários:

• Mantenha seu Espaço, principalmente  
a área da cozinha, sempre limpo.

• Mantenha todos os utensílios utilizados, 
principalmente liquidificadores, sempre limpos.

• Mantenha suas mãos e antebraços sempre  
limpos lavando-os com sabão anti-bactericida  

e água morna.

• Sempre use água purificada (ou fervida)  
ao preparar as bebidas servidas no Espaço.

• Sempre utilize copos descartáveis.

• Limpe quaisquer respingos imediatamente,  
e remova todo o lixo rapidamente.
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL 

Consultores Independentes que operam Espaços Vida Saudável em local não residencial devem cadastrar o Espaço Vida Saudável 
antes da data da abertura oficial do Espaço.

POR QUE EU PRECISO CADASTRAR O MEU ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL?
Cadastrar seu Espaço Vida Saudável lhe ajudará a ficar conectado com as últimas novidades e atualizações em treinamentos e 
promoções de Espaço Vida Saudável. Este processo de cadastro permitirá a Herbalife Nutrition revisar seu Espaço Vida Saudável 
bem como sua localização e sinalização (antes da abertura do Espaço), evitando que você tenha despesas em ações que não 
estejam de acordo com as Normas de Conduta e Diretrizes do Consultor Independente Herbalife Nutrition. Conforme informado nas 
normas do Espaço Vida Saudável, os Espaços Vida Saudável não devem ser confundidos com loja de varejo, “stand” para vendas 
de produtos, restaurante e lanchonete, ou estabelecimento que vende produtos para viagem. O conceito do Espaço Vida Saudável 
não é de loja ou franquia. Logo,devem sempre ser respeitadas as regras da venda direta.

EU PRECISO ENVIAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS JUNTO COM O MEU FORMULÁRIO DE CADASTRO?
Sim. É necessário enviar os seguintes dados junto com o seu Cadastro:

Para Espaços Vida Saudável em planejamento - locais não residenciais:
• Foto da área externa e entrada do Espaço.
• Foto da área interna do Espaço.
• Uma breve descrição da localização do Espaço.

Para Espaços Vida Saudável existentes - locais não residenciais:
• Fotos da área externa e entrada do Espaço.
• Fotos da área interna do Espaço.
• Uma breve descrição da localização do Espaço.
• Uma foto geral que capta o exterior completo da estrutura da localização do Espaço.

CONSULTOR INDEPENDENTE RESPONSÁVEL DO ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL
Somente um Consultor Independente pode cadastrar o Espaço Vida Saudável. Este Consultor Independente será considerado o 
Consultor Independente responsável pelo Espaço Vida Saudável, bem como operador principal do Espaço. Operadores adicionais 
de um mesmo Espaço devem ser listados no cadastro. Um formulário de cadastro é necessário para todo Espaço Vida Saudável 
em local não residencial. 

PARA ONDE DEVO ENVIAR O MEU FORMULÁRIO DE CADASTRO E AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

Para sua conveniência, há 2 formas de fazer o cadastro do seu Espaço Vida Saudável:

1. Cadastro online: preencha os dados do Espaço Vida Saudável diretamente no site MyHerbalife.com.br 
2. Enviar formulário por correio para:  Herbalife Internacional do Brasil. 

Aos cuidados do Departamento de Serviço ao Consultor Independente 
Rua Marina Ciufuli Zanfelici, n° 371 
São Paulo – SP 05726-110

Os Consultores Independentes que operam Espaços Vida Saudável a partir de locais residenciais também podem cadastrar seu 
Espaço Vida Saudável.
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INFORMAÇÕES DO CONSULTOR INDEPENDENTE  
RESPONSÁVEL DO ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL:

Sobrenome:  _____________________________________   Primeiro Nome:  ____________________________________

Nº de ID de Consultor Independente:  __________________   Nível Plano de Vendas e Marketing:  ____________________   

POR FAVOR, ASSINALAR UM DOS SEGUINTES:

Espaços Vida Saudável em planejamento:
      Eu estou planejando abrir um Espaço Vida Saudável e estou enviando esse formulário pela primeira vez. 

Data de inauguração programada para o Espaço Vida Saudável: _______ / _______ / _______.

Espaços Vida Saudável Existentes:
      O meu Espaço Vida Saudável já está em funcionamento, porém estou enviando esse formulário pela primeira vez.  

Data de Inauguração: _______ / _______ / _______.

      Eu estou fechando ou já fechei o meu Espaço Vida Saudável.  
Data do Fechamento: _______ / _______ / _______.

       Eu gostaria de mudar o meu Consultor Independente responsável. 
Nome do Operador Primário Proposto: __________________________________________________________________ 
Nº de ID _____________________. Nesse caso, ambos os Consultores Independentes devem assinar* esse formulário.

O meu Espaço está localizado num (assinalar a caixa apropriada):
      Local não residencial         Local residencial

Nome do Espaço / Nome do Consultor Independente: _______________________________________________________

Endereço completo do Espaço: __________________________________________________________________________

Cidade: _________________________________________________ Estado: ____________ Cep ______________ - _____

Telefone Principal: (__) ________ - __________ Página Web - se o Espaço tiver: ____________________________________

Email: ______________________________________________________________________________________________

Horário funcionamento – dias úteis: _________ até _________ 

Horário funcionamento – final de semana: _________ até _________

Quem lhe treinou para abertura do Espaço? ________________________________________________________________

Nível Plano de Vendas e Marketing? ______________________________________________________________________

Liste os demais Consultores Independentes que também vão operar a partir do local do seu Espaço:

Sobrenome:  __________________________________________  Primeiro Nome:  ____________________________
Nº de ID de Consultor Independente:  _______________________  Nível Plano de Vendas e Marketing:  ____________

Sobrenome:  __________________________________________  Primeiro Nome:  ____________________________
Nº de ID de Consultor Independente:  _______________________  Nível Plano de Vendas e Marketing:  ____________

Sobrenome:  __________________________________________  Primeiro Nome:  ____________________________
Nº de ID de Consultor Independente:  _______________________  Nível Plano de Vendas e Marketing:  ____________

Atenção: o cadastro de seu Espaço Vida Saudável na Herbalife Nutrition não transfere à Herbalife Nutrition qualquer responsabilidade pela adequação de seu Espaço Vida Saudável 
perante qualquer autoridade federal, estadual ou municipal a respeito de assuntos fiscais, sanitários, urbanísticos, civis, trabalhistas, previdenciários ou quaisquer outros. Você 
continua sendo integral responsável pela adequação do seu Espaço Vida Saudável a todo tipo de norma que deva ser atendida para seu regular funcionamento. O cadastro de seu 
Espaço Vida Saudável também não significa que o mesmo esteja em acordo com tais legislações, bem como com as Normas de Conduta e Diretrizes do Consultor Independente 
Herbalife Nutrition. Ao enviar este formulário online, eu afirmo que revisei as informações e que vou seguir todas as normas relativas ao funcionamento do Espaço Vida Saudável 
publicadas no Caderno 4 (Plano de Vendas & Marketing e Normas de Conduta); e no website www.myherbalife.com.br.

Assinatura: ______________________________________________________________ Data: _______ / _______ / _______

*Assinatura: _____________________________________________________________ Data: _______ / _______ / _______

Informações incompletas podem atrasar a confirmação do cadastro do Espaço Vida Saudável.  
O não cadastramento do Espaço Vida Saudável pode resultar em sanções para seu Contrato. 
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ANOTAÇÕES
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Departamento de Serviços ao Consultor
São Paulo: (11) 3879-7822

Demais regiões: 0300-789-2122

Canal Inteligente no MyHerbalife.com.br

SHAC (Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor)
São Paulo: (11) 3038-4433 

Demais regiões: 0800-774-3722
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Departamento de Serviços ao Consultor
11-3879-7822 ou 0300-789-3222

Canal Inteligente no site MyHerbalife.com.br 

SHAC – Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor
São Paulo Capital: (11) 3038-4433
Demais regiões: 0800-774-3722
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