


SOBRE A
EMPRESA



Somos a Maxnível, uma empresa de Desenvolvimento de Software.

 

Criamos o software Maxnível que proporciona um ambiente seguro e de alta perfomance  para gerenciamento das 

vendas diretas.

Em parceria com a Objeto Comunicação e Tecnologia temos 10 anos de experiência no mercado de Desenvolvimento de 

software e mais de 100 clientes que fazem uso do nosso sistema. 

Situada no coração do Brasil, a Maxnível possui uma estrutura moderna. Conta com  equipe especializada em consultoria 

e análise; profissionais capacitados em todos os segmentos de atuação para criação de tecnologia de ponta, estável e de 

alta performance.

MISSÃO

Desenvolver soluções tecnológicas que potencializem os negócios dos nossos clientes em qualquer lugar do mundo.

VISÃO

Ser referência global no mercado tecnológico, oferecendo excelência e qualidade em qualquer dispositivo.

MAXNÍVEL TECNOLOGIA





Conhecido também como marketing de rede, vendas diretas é um modelo comercial de distribuição de 

produtos e serviços em que os ganhos podem resultar da venda efetiva ou do recrutamento de novos 

vendedores e participação dos resultados dos recrutados.

O sistema de marketing de rede ou vendas diretas possui algumas vantagens para todos os envolvidos, entre elas 

a maior flexibilidade para os participantes. Cabe citar algumas das vantagens desse sistema para os participantes:

• Consumidor: possibilidade de ter um atendimento diferenciado e com maior comodidade;

• Vendedor: flexibilidade de horários, muitas vezes permitindo que essa atividade seja exercida sem dedicação 

integral, proporcionando uma renda extra; 

• Empresa: uma forma bastante efetiva de atingir um público consumidor maior, ampliando a distribuição 

geográfica de seus produtos.

Vale lembrar que o sistema de vendas diretas é uma estratégia de distribuição empresarial de qualquer segmento 

de bens e serviços, onde a divulgação dos produtos se dá pela indicação feita por distribuidores independentes 

ou pela Internet.

O QUE É VENDAS DIRETAS



SEGURANÇA



O MAXNÍVEL É UM SISTEMA ALTAMENTE SEGURO E CONTA COM:

Backup diário 
(de acordo com o tamanho da rede o backup 

pode ser feito de hora em hora);  

Políticas Internas de Segurança
 

Mesmo dentre os colaboradores da     
Objeto existem níveis de acesso, sendo 
os painéis de controle dos servidores e 
do banco de dados permitidos apenas 

para funcionários de alta confiança;

Servidor na Amazon 
(um dos melhores no segmento);

Sistema de autenticação em 2 etapas 
para acesso as senhas

Os funcionários que possuem        per-
missão para acesso nos servidores pas-
sam por um sistema de validação em 2 
etapas, que requer além de uma senha 

confirmação via código SMS; 

Sistemas de auditoria rigorosos

Todas operações, configurações e 
alterações feitas no sistema Maxní-

vel geram um registro de qual usuário 
foi responsável incluindo IP e MAC 

ADRESS do dispositivo. 



MAXNÍVEL 
O DIFERENCIAL



O Maxnível é um software de gerenciamento de vendas de produtos e 
serviços no modelo marketing multinível. 

O SISTEMA É BASEADO NO GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO:

Indústria 

Loja virtual

Distribuidores

Centro de distribuição



Nele é possível comercializar qualquer segmento de produto criando 
franquias e com diversas formas de bonificações. Além disso o sistema e 
completamente customizável e adaptável de acordo com a necessidade 

do plano de negócios e acompanha o crescimento da empresa. 

ÁREA ADMINISTRATIVA:

Toda gestão

Regras

Site

Bonificações

Loja virtual

Níveis



WEBSITE



O site do Maxnível pode ser visto em:  demo.maxnivel.com.br/website!

É um site bastante agradável e focado em soluções para a Venda Direta.

CARACTERÍSTICAS

ResponsivoFacilmente
Administrável DinâmicoModerno



Alteração de conteúdo modo fácil

• Alteraçãode cores

• Gerenciamento de todo conteúdo

Alteração de modo avançado
 

• Alteração via css avançado

• Gerenciamento de página dinâmica (criação e 
gerenciamento de páginas)



LOJA
VIRTUAL



O MAXNÍVEL NÃO É SISTEMA DE AJUDA MÚTUA, MAIS CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA. 
POIS NÃO TRABALHAMOS COM ESTE MODELO DE NEGÓCIO.

Loja virtual com módulos para vendas diretas. Pode ser visto em:  
demo.maxnivel.com.br/loja.
É um site bastante agradável e focado em soluções para a Venda Direta.

Responsivo Totalmente
Administrável

Venda através
das principais formas

de pagamento 
(Pagseguro, Paypal, Boleto, Cartão de Crédito, etc.)

Frete
(PAC, Sedex, Entrega Grátis/Região)

CARACTERÍSTICAS



Alteração de conteúdo modo fácil

Alteração de modo avançado

• Alteraçãode cores
• Gerenciamento de todo conteúdo

• Alteração via css avançado



O SISTEMA
MAXNÍVEL



O Maxnível é uma plataforma completa de gerenciamento do centro 
de distribuição, indústria, loja virtual e escritório dos distribuidores. 

Ele conta com loja virtual, site e o sistema de gerenciamento.

ALGUMAS FUNCIONALIDADES
DO SISTEMA



1. BÔNUS: MAIS DE 30 TIPOS DE BONIFICAÇÃO PARA ATRAIR E MOTIVAR SEU   
 REVENDEDOR!

• Bônus Binário

• Bônus de Ativação

• Bônus de Ciclo de Consumo

• Bônus de formação de rede

• Pedidos de Distribuidores

• Bônus de Graduação Sobre o Valor  

do Pedido

• Bônus de Liderança

• Bônus de Indicação

• Bônus de níveis

• E muito mais.

*É possível criar sua própria bonificação e também reutilizar uma bonificação já criada para outros fins.



2. VENDAS: CADA DISTRIBUIDOR TERÁ SEU PRÓPRIO SITE E REALIZAR SUAS 
VENDAS SEPARADAMENTE

• NF-e | Nota Fiscal Eletrônica

• Loja Virtual personalizada

• Venda de Adesão

• Venda de Produtos

• Link de loja do distribuidor

• Adaptável aos dispositivos móveis

• Relatórios de vendas



3. ALTA GESTÃO: UMA TELA COM DESIGN ÚNICO CHEIO DE GRÁFICOS PARA 
MELHOR ENTENDIMENTO

• Faturamento

• Faturamento X Bônus

• Vendas de Adesão X Vendas Upgrades

• Últimas Ativações Mensais, Transações 

e Saques

• Compras de Ativação

• Distribuidores por Planos

• Composição de Qualificações X 

Distribuidores

• Diversos Tipos de Relatórios

• Exportação para Excel e/ou PDF



4. RELATÓRIOS: ESTÃO DISPONÍVEIS UM DIVERSIDADE DE RELATÓRIOS PARA 
MELHOR ACOMPANHAR E GERECIAR O DESEMPENHO DA EMPRESA

• Saldo CD; 

• Solicitação de saque CD; 

• Relatório de Pedidos; 

• Contas Bancárias; 

• Relatório de Bônus; 

• Saldo nos escritórios; 

• Ativações Mensais; 

• Transações em conta; 

• Planos; 

• Resumo de Vendas; 

• Solicitar saque; 

• Entre outras...



5. LOGÍSTICA E PAGAMENTO: INTEGRAÇÃO COM AS PRINCIPAIS FORMAS DE 
PAGAMENTO E LOGÍSTICA

• Transportadoras (Jadlog e outras)

• Correios (código de rastreio)

• Frete Grátis

• Retirar no CD ou na loja

• Pagseguro

• Boleto

• Cielo

• Pagamento com Bônus

• Pagamento ao retirar na loja

• Depósito ou Transferência

* Sistema de Centro de Distribuição com escritório e loja individual para cada filiado.



CONSULTORIA



Contrato:

Apresentação de negócios:

Palestra/Treinamento:

Centro de distribuição:

Estratégia Comercial:

• Elaboração das qualificações;
• Formas de bonificações;
• Tipos de bônus;
• Pontuação do plano de carreira;
• Modelo de ativação;

• KIT adesão / concessão de negócios;
• Planilha/ gestão financeira; (Composição de 

valores para o mmn);
• Gama de produtos;
• Metodologia comercial / Vendas Diretas;
• Metodologia comercial / Vendas Online.

• Distribuidor independente.

• Palestra de apresentação de negócios 
em PowerPoint.

• Treinamento de 1 horas (modelo de apresen-
tação de negócio) .

• Elaboração do modelo de franquia;
• Contrato de franquia;
• Metodologia Comercial.

• Dicas e consultoria na divulgação do projeto.

• Regras a serem seguidas pelos associados.

Manual de Negócios:

Plano de Negócios / Plataforma:



MAXNÍVEL - METODOLOGIA QUE 
SEU NEGÓCIO MERECE!
SUA REDE MAIS MOTIVADA


