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Marketing Multinível 
é bem diferente de 
Pirâmide Financeira!
No MMN, o empreendedor independente pode 
ganhar uma porcentagem sobre as vendas de 
outros empreendedores que compõe a sua 
rede. No entanto, a principal fonte de renda é a 
comercialização dos produtos. 

O Multinível é um modelo de negócio legal:

O modelo de negócios é baseado 
na venda de produtos e/ou serviços

O ganho é proporcional ao esforço

Gera e recolhe impostos

Tem garantia de devolução 
ou de desistência do negócio

Forte investimento em treinamento

São associadas à ABEVD e cumprem 
o Código de Ética da Associação
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Caso você ainda tenha dúvidas de como 
diferenciar empresas que são pirâmides, das 
que trabalham em um modelo de negócio 
legal, um bom atalho é consultar a lista de 
companhias associadas à ABEVD

Se está 
�liada à 

ABEVD, é 
seguro!

Acompanhe as novidades da Associação 
e do setor mais dinâmico da economia 
no País pelo site: www.abevd.org.br.

*Impacto Social: 
Venda direta é uma opção democrática para 
empreender, isto é, todos os pro�ssionais 

recebem as mesmas oportunidades de ascensão, 
além de treinamentos e orientações para os 

negócios. Diversidade é a palavra-chave  
quando se fala nesse mercado, composto por 

pessoas de todas as regiões do Brasil.



As Pirâmides Financeiras são esquemas 
em que a remuneração de um integrante 
depende principalmente da entrada 
de novos participantes, não 
da comercialização de produtos.

A venda de produtos, quando existe, �ca 
em segundo plano. Desse modo, no momento 
em que o empreendedor não consegue recrutar 
mais pessoas, a pirâmide desmorona.

A fraude pode ser enquadrada 
em CRIME de estelionato, contra 

a economia popular, evasão 
de divisas, entre outros.

O que é uma 
pirâmide �nanceira?

Número de 
reclamações na 

CVM cresceu 
quase dez 
vezes em 

cinco anos



Pirâmides: um golpe 
recorrente no País

O Brasil vive uma explosão de casos 
de fraudes envolvendo pirâmides.

As empresas envolvidas nesse golpe se passam 
por Marketing Multinível, o que compromete 

a reputação do setor, além de enganar 
empreendedores independentes.

Número de 
reclamações na 

CVM cresceu 
quase dez 
vezes em 

cinco anos

mais de
100%100%
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As principais características dos golpes de 
pirâmides � nanceiras são:

Promessa de enriquecimento, 
lucro exorbitante, rápido e fácil

O dinheiro vem do recrutamento, 
não da venda de produtos

Pressão exagerada para trazer 
novos integrantes para o negócio

Nem sempre há 
garantia de devolução 

Nem sempre há a possibilidade 
de desistir do negócio

Nem sempre existe 
o pagamento de impostos

Não é � liada à ABEVD e não segue 
o Código de Ética da entidade

Mascara a inexistência de produtos 
ou serviços, cobrando, por eles, valores 
muito acima dos praticados no mercado

Como identi� car?
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Sobre a ABEVD
A ABEVD - Associação Brasileira de Empresas 
de Vendas Diretas - é uma entidade sem �ns 
lucrativos, criada em 1980 para promover 
e desenvolver as vendas diretas no Brasil, 
assim como representar e apoiar empresas 
que utilizam esse canal para comercialização 
e distribuição dos seus produtos.

As suas 40 associadas seguem o Código de Ética 
da Associação na conduta com empreendedores 
independentes, demais companhias, 
e consumidores.

Atuação internacional
A ABEVD é membro da World Federation of 
Direct Selling Associations (WFDSA), organização 
que congrega as associações internacionais de 
vendas diretas existentes no mundo.



(11) 5042-0587

abevd.org.br

abevd@abevd.org.br

/associacaoabevd

@abevddiretas

/company/abevd

abevd@abevd.org.br


