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INTRODUÇÃO

Ficamos felizes em saber do seu interesse em integrar-se ao Grupo Life Extreme.

Esta Circular de Oferta de Franquia funciona como um manual de Consultoria Digital e foi 
elaborada como intuito de esclarecer como funciona nossa plataforma virtual para Venda 
Direta.

A Lei nº 8.955, de 15 de novembro de 1.994, chamada Lei de Franchising, prevê que este 
documento deve ser disponibilizado a todos os interessados em se tornarem franqueados 
com 10(dez) dias de antecedência à assinatura do contrato de franquia.

Mais do que uma exigência legal, este documento é uma importante ferramenta de 
transparência que permite a você avaliar cuidadosamente todas as condições desta nova 
possibilidade de ser um(a) distribuidor(a) de cada produto do Grupo Life Extreme e poder 
comercializar os produtos do grupo Life Extreme pela internet, bem como entender os 
seus direitos e obrigações.

Olá!

Central de Relacionamento

0800-0000-0000

O Grupo Life Extreme garante a validade das condições descritas nesta COF por 30 dias após sua disponibilização.
Passado este prazo, recomendamos acessar novamente este documento por meio do site Life Extreme



HISTÓRIA DA LIFE EXTREME
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Luiz Fernandes Venâncio funda a 
Marca 
Life Extreme de produtos com base 
tecnológica  Bioquan�ca.

Nasce o Primeiro produto 
bioquan�co do mercado Brasileiro, 
as Pulseiras Bioquan�cas.

A Marca Life Extreme, torna um 
icone espor�vo de alta 
performance espor�va e de uso 
terapeu�co

A marca Life Extreme lança no 
mercado a Primeira linha de 
vestuario tecnologico com a 
tecnologia Bioquan�ca no mercado 
Mundial.
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A marca Life Extreme abre seu leque de 
produtos com uma linha completa de 
vestuário que vai desde acessórios 
tecnológicos, como 

* Cinta modeladora

*Disposi�vo para poluição eletrônica de 
celulares

* Mini cinta p dores no nervo Ciá�co

* Linha de roupas de academia

*Linha de Jeans tecnológicos com as 
tecnologias Bioquân�cas, infravermelho 
longo e BionLife, com registro na ANVISA

A Life Extreme Lança no mercado 
mundial a tecnologia BionLife, 
tecnologia de emissão de íons.

A marca Life Extreme explode no 
mercado virtual com a Cinta 
modeladora mais completa do 
mercado, com as tecnologias, 
Bioquan�ca, Bionlife, compressao 
inteligente e correção postural!



HISTÓRIA DA FRANÇALE
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Iniciou-se dentro do cenário Goiano a 

evolução em produção de cosmé�cos

Fazendo a diferença, e impactando o 

mercado.

Aonde chegávamos, a diferença era notória. 

 Começamos a nos posicionar com uma 

qualidade acima do mercado em todas as 

áreas,não só sobre produtos, mais também 

de fidelização ao cliente.

Iniciou-se a expansão da marca para outros 

estados. Com grande índice de aceitação.

Houve o inves�mento na diversificação de 

mercado,

Criando-se tendências.

Expansão estrutural.
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Devido ao apelo dos nossos produtos,

Fizemos nossa primeira experiência no ramo 

do mercado mu�nivel.

Primeira experiência de exportação para 

outro con�nente.
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¨o que você tem , todo mundo pode ter, mas 

o que você é .... ninguém pode ser.... somos 

life mudando vidas.

A Françale depois de um longo estudo se 

posiciona junto com as demais marcas do 

grupo,

Para entrar impactando, inovando e fazendo 

a diferença, no mercado de franquias 

sobrepondo no mercado de consumo 

iteligente.
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¨o que você tem , todo mundo pode ter, mas 

o que você é .... ninguém pode ser.... somos 

life mudando vidas.

A Françale depois de um longo estudo se 

posiciona junto com as demais marcas do 

grupo,

Para entrar impactando, inovando e fazendo 

a diferença, no mercado de franquias 

sobrepondo no mercado de consumo 

iteligente.

HISTÓRIA DA
NUTRIONLIFE



HISTÓRIA DO GRUPO 
LIFE EXTREME

 Ha mais duas décadas observando o mercado, as necessidades das pessoas, acompanhando 
todos os avanços tecnológicos, observou-se uma  velocidade incrível da humanidade ao encontro da 
tecnologia, de forma inversamente a mesma humanidade distanciava da natureza e de seus bene�cios, 
sabemos a importância de cada avanço tecnológico, de cada desenvolvimento trazido as pessoas, mas o 
contato com a natureza a cada dia se perdeu e vendo esta necessidade.

 Desta necessidade,  surge ha 9 anos no mercado o Grupo Life Extreme, um grupo 100% brasileiro 
atuando em diversos segmentos com seus produtos com o conceito de devolver às pessoas os bene�cios 
ob�dos em contato com a natureza.

 Hoje atuando no segmento espor�vo, desde aos pés ate a cabeça, atuando em todo corpo, isso ao 
fato de termos no grupo empresas de nutrição inteligente, nutracosmé�ca, vestuários e acessórios.

 Nossos produtos são a maior expressão de nossa essência. Cada tecnologia desenvolvida, retrata 
algum beneficio oferecido pela natureza e a cada dia mais distante da cada pessoa. Criados com o maior 
padrão de qualidade e controles, oferecendo assim a cada pessoa, uma sensação de bem estar através da 
garan�a de sa�sfação ou seu dinheiro de volta

Encorajamos o uso e vivência de nossos produtos por parte de nossos consultores (as) antes do momento 
da venda e incen�vamos o relacionamento de qualidade entre nosso �me e nossos consumidores. 

 Também es�mulamos o desenvolvimento pessoal, material e profissional de cada um de nossos 
distribuidores, consultores e parceiros, bem como a disseminação do conceito do bem estar, acreditamos 
fielmente na prosperidade através de uma forma justa, moderna audaciosa e democrá�ca de distribuição 
de renda, sendo assim um marco de sustentabilidade bem a fim de contribuir com a construção de uma 
sociedade prospera, justa e solidária.

 A história do Grupo na modernidade do mercado digital

 A evolução do Grupo Life Extreme, ao longo dos úl�mos anos, reflete ao acerto do modelo de 
vendas por relações. Acompanhamos com entusiasmo o avanço das tecnologias digitais e a 
conec�vidade das redes sociais, que ampliam o espaço para o protagonismo do indivíduo e cria novas 
possibilidades de relacionamento.     

 Iden�ficamos a oportunidade de propor uma significa�va evolução no modelo de venda direta e 
expandir seu poder de alcance e transformação, intensificação a relação do grupo Life Extreme com seus 
e destes com seus clientes..
 



COMO FUNCIONA O NEGÓCIO
DO GRUPO LIFE EXTREME

O Grupo Life Extreme é uma nova maneira de se relacionar, e vender; 

uma inicia�va do Grupo Life Extreme que possibilita que  onsultores criem 

também vínculos pela internet  e realizem vendas de um jeito totalmente 

inovador. 

Entender o negócio do Grupo Life Extreme é bem simples: 

CND
É o (a) Consultor (a) Life Digital:

pessoa �sica que possui um
Espaço na Rede Life Extreme

e vende os produtos pela
internet 

CADASTRO NO SITE E ACEITE AO CONTRATO

Cumprindo os pré-requisitos para se 

tornar um(a) Consultor(a) Life Digital 

descritos no módulo 10, o primeiro 

passo é realizar o cadastro no site: 

lifeextremesport.com.br/cadastro

acessar esta Circular de Oferta de 

Franquia e aceitar o contrato de 

ESPAÇO REDE LIFE EXTREME

Após a finalização do cadastro, você terá um Espaço de vendas e 

relacionamento dentro da Life Extreme com um endereço de internet 

exclusivo. Neste seu Espaço online seus clientes poderão realizar suas 

compras. Este Espaço é personalizado com seu nome, foto e mensagem 

de boas vindas aos visitantes.

O seu Espaço terá um endereço exclusivo onde o seu cliente poderá 

navegar por todas as linhas de produtos da Life Extreme, de forma fácil e 

rápida.

O(A) CLD poderá escolher um nome para compor a URL do seu Espaço, 

por exemplo: lifeextremesport.com.br/espaco/maria

É o endereço do seu URL Espaço de Vendas na Life Extreme, que aparece 

na barra de endereços do navegador.

Lembramos que não será possível repe�r endereços. Caso já exista uma 

URL com final “Maria”, o(a) CLD terá que escolher outra estrutura, 

exemplo: lifeextremesport.com.br/espaco/maria123.

URL
É o endereço do seu

URL Espaço de Vendas na
Rede Natura, que

aparece na barra de
endereços do navegador.

A Life Extreme dispõe de um endereço para todos os clientes poderem acessar e conhecer as novidades com 

facilidade: lifeextremesport.com.br. No entanto, para realizar a compra o cliente necessariamente precisa escolhe o 

Espaço de um(a) Consultor(a) Life Digital no mecanismo de busca de Consultores.

* Todas as vendas online são realizadas por meio dos Espaços de Consultores. 

* Veja mais sobre Busca de Consultores no item 10.3



PAGAMENTO

ENTREGA

Ao comprar no seu Espaço Life Extreme na internet e escolher os produtos, o seu cliente poderá realizar 

o pagamento de três maneiras: transferência bancária, boleto ou cartão de crédito.Você

não precisará se preocupar com o seu recebimento, pois as transações são seguras e garan�das pelo 

nosso parceiro em pagamento, o Moip.

A entrega é realizada pela Life Extreme no endereço que o seu cliente preferir, dentro das localidades 

atendidas pela Life Extreme e dentro do prazo definido no final da compra.Você será informado(a), por 

meio do Blog

do(a) GCD (Gerente de Comunidade Digital), sobre a expansão gradual da operação e entrega da Life 

Exteme.

UM MODELO DIFERENTE: FRANQUIA DA VENDA DIRETA DIGITAL

Para ser um(a) Consultor(a) Life Digital e fazer parte da Rede Life Extreme, é preciso assinar um contrato eletrônico 

de franquia (mais informações no capítulo 19), tornando-se assim um franqueado

da empresa Life Extreme:

Estes são os dados corpora�vos da Life Extreme empresa do Grupo Life Extreme que atua como franqueadora. A Life Extreme possui o direito de licenciar o uso da 

marca Life Extreme aos franqueados, bem como é responsável pelo desenvolvimento de todo know how e do sistema empresarial.

Ser um franqueado da Life Exteme significa contar com um amplo apoio da empresa para o desenvolvimento de seus 

negócios. A Life Extreme compar�lha com seus Consultores(as) Life Digitais franqueados seu conhecimento sobre as 

melhores formas de explorar a venda direta na internet, oferecendo:

Veja detalhes no Módulo 9 – A�vidades que serão desempenhadas pela Natura

Criação e hospedagem do Espaço do(a) Consultor(a) na 

internet

Materiais de apoio

Direito de uso da marca Life Extreme de acordo com 

informações do contrato

Capacitação



VANTAGENS DE SER UM(A)
CONSULTOR (A) LIFE DIGITAL

A Life Extreme proporciona vantagens e oportunidades para você e para o seu cliente.

• Você realizará negócios pela internet com a marca Life Extreme: uma forma de vender Life Extreme u�lizando todas 

as facilidades que a internet pode oferecer;

• Você pode exercer a a�vidade de Consultoria em paralelo com o seu emprego ou qualquer outra a�vidade e ter 

uma renda extra, ou fazer da Life Extreme a sua principal fonte de renda;

• A entrega dos produtos será realizada diretamente aos seus clientes. Isso significa que você não precisará se 

preocupar com separação e nem entrega de produtos;

• Seu cliente irá realizar o pagamento no seu Espaço na Life Extreme. Isso significa que você não precisa se 

preocupar com os recebíveis.

O valor do lucro de todos os pagamentos aprovados no seu Espaço na Life Extreme será direcionado para sua conta 

Moip. Após 30 dias você pode solicitar a transferência para sua conta bancária informada no momento do seu 

cadastro. Nos casos onde os clientes escolherem parcelar a compra você poderá re�rar seu lucro na mesma  

quan�dade de parcelas.

Você terá liberdade e tempo para se relacionar com seus clientes e mais chances de conseguir novos negócios

PARA VOCÊ

PARA SEU CLIENTE

• Seus clientes tem a possibilidade de conhecer mais das novidades Life Extreme, pois o seu Espaço na Rede

Natura traz muitas informações sobre nossos produtos e conceitos, além de promoções e novidades exclusivas;

• A internet está sendo amplamente usada na comercialização de produtos e serviços.Você poderá oferecer todas as 

vantagens da experiência de compra online vendendo Life Extreme aos seus clientes;

• Facilidade na hora do pagamento: possibilidade de pagamento com cartão de crédito, débito ou boleto bancário;

• Pra�cidade na hora de receber os produtos: entrega feita pela Life Extreme diretamente ao seu cliente



FERRAMENTA DE APOIO
A Life Extreme oferecerá ferramentas de capacitação para que você possa sempre desempenhar da melhor maneira a 

sua a�vidade de Consultoria Digital:

PAINEL DE CONTROLE
um Espaço na Life Extreme exclusivo para os Consultores Life Digitais acompanharem todas as 

informações sobre suas vendas online, seu lucro e o cadastro de seus clientes. Nele, você também 

acessará dicas de como abordar seus clientes e conceder descontos exclusivos.

CUPONS DE DESCONTO
você poderá disponibilizar a seus clientes códigos que dão direito a descontos exclusivos em compras 

no seu Espaço na Life Extreme. Cupons de descontos não são válidos para produtos Natura + Moda + 

Casa.

COMUNICAÇÃO PARA O CLIENTE
Apoio à divulgação do seu Espaço na Rede Life Extreme, junto aos seus clientes a fim de comunicar 

produtos, promoções e campanhas.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
você e seus clientes contam com atendimento exclusivo por telefone 0800 000 0000, além de chat e 

formulário de e-mail disponíveis no endereço: www.lifeextremesport.com.br/formulario

GERENTE COMUNIDADE DIGITAL ( GCD)
o(a) Consultor(a) Life Digital conta com um representante da Life Extreme que oferece conteúdos de 

capacitação e treinamentos online, além de conectá-lo a outros(as) Consultores(as) Life Digitais



CAPACITAÇÃO
Além dos recursos citados anteriormente, es�mularemos o seu aprendizado por meio de mecanismos de 

capacitação, como treinamentos online e Encontros. Os mecanismos a seguir já estão disponíveis e são todos 

gratuitos, mas, futuramente, outros mecanismos podem ser oferecidos, gratuitamente ou não:

TREINAMENTO VIRTUAL DE PRIMEIROS PASSOS
Consiste em um e-learning (treinamento online) com informações básicas sobre a Life Extreme, nossos 

produtos e o funcionamento da Rede Life Extreme para que você inicie a sua a�vidade de Consultoria 

Digital. Este treinamento é obrigatório para a manutenção do seu Espaço na Rede Life Extreme Bate 

Papo Virtual uma ferramenta de comunicação especial, por meio da qual você poderá conversar com 

outros(as) CLDs e compar�lhar experiências e aprendizados.

BATE PAPO VIRTUAL
Uma ferramenta de comunicação especial, por meio da qual você poderá conversar com outros(as) CLDs 

e compar�lhar experiências e aprendizados

ENCONTRO LIFE PRESENCIAL E VIRTUAL
Maneiras de você se comunicar com a sua GCD e saber mais sobre as novidades da Life Extreme. 

Poderão ser realizados online ou presencialmente

PORTAL DE VIDEOS
Todos os treinamentos online ficarão disponíveis em seu Painel de Controle para você acessar a 

qualquer momento, de qualquer disposi�vo conectado à internet.

CAMPANHAS DE INCENTIVO

Ao longo de sua a�vidade de Consultoria Digital, a Rede Life Extreme 

promoverá Campanhas de Incen�vo que premiarão os(as) CLDs que 

alcançarem os desafios específicos de cada Campanha.

Esses desafios não tem periodicidade específica e poderão ser vinculados 

ao seu desempenho comercial por exemplo indicadores de vendas, 

clientes e produ�vidade, ao seu engajamento nas redes sociais ou ainda 

em envolvimento com ações socioambientais. 

A par�cipação nessas Campanhas não é obrigatória.



ATIVIDADES QUE SERÃO
DESEMPENHADAS PELA
LIFE EXTREME

Como franqueadora, a Life Extreme dará amplo suporte para que o(a) Consultor(a) Life Digital possa atuar na venda 

direta pela internet e consiga desenvolver seu negócio com sucesso.

Veja a seguir as a�vidades que serão desempenhadas e as ferramentas que serão disponibilizadas pela Life Extreme a 

você:

1

2

3

4

5

6

7

8

Disponibilização do Espaço do(a) Consultor(a), que ficará hospedado na Rede Life Extreme

Realização da entrega de produtos vendidos pelo(a) Consultor(a) Life Digital diretamente para os clientes, o 

que será feito pela Life Extreme (distribuidora). Supervisão da rede de Consultores Life Digitais, monitorando 

o cumprimento das regras de negócio ins�tuídas pela Life Extreme e aplicáveis a toda a rede, bem como 

eventual prá�ca de concorrência desleal por parte de um ou mais franqueados;

Veiculação de materiais de capacitação sobre vendas e sobre produtos, disponibilizados via internet para os 

CNDs, em formato de aplica�vos, vídeos e/ou e-learnings;

Realização de cursos e eventos para os CNDs, em datas a serem definidas pela Life Extreme

Disponibilização de aplica�vos que podem ser assinados pelo(a) CLD. Os aplica�vos serão disponibilizados 

no Espaço do(a) Consultor(a) para u�lização dos clientes ou do(a) próprio(a) CLD

 Divulgação da Rede Life Extreme por meio de ações de marke�ng e publicidade.

Atendimento via Central Telefônica, Chat e e-mail,  para resolução de dúvidas relacionadas à Rede Life 

Extreme, ferramentas e sobre técnicas de vendas e de comunicação;

Supervisão da rede de Consultores Life Digitais, monitorando o cumprimento das regras de negócio 

ins�tuídas pela Life Extreme e aplicáveis a toda a rede, bem como eventual prá�ca de concor- rência desleal 

por parte de um ou mais franqueados;



ATIVIDADES QUE SERÃO
DESEMPENHADAS PELO (A)
CONSULTOR (A) LIFE EXTREME

O sucesso do negócio dependerá muito do seu esforço e dedicação. No entanto, o suporte e ferramentas oferecidas 

pela Life Extreme poderão tornar mais fácil vender e se relacionar com seus clientes.Veja a seguir as a�vidades que 

serão responsabilidades exclusivas do (a) Consultor (a) Life Digital.

*A Life Extreme não recomenda a compra de links patrocinados e outras ferramentas de leilão para a divulgação da a�vidade de Consultoria, pois 

a concorrência entre Consultores(as) pelas mesmas palavras elevaria o preço individual de tais anúncios, inviabilizando a prá�ca para a rede de 

Consultores(as).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Administração do Espaço do(a) Consultor(a) e do seu negócio;

Divulgação do Espaço e dos os produtos oferecidos pela Life Extreme, bem como de ações de marke�ng, 

respeitando as regras de comunicação estabelecidas pela Life Extreme.

A divulgação poderá ser feita online (redes sociais, e-mail, etc) ou off-line (telefone, pessoalmente, entre 

outras maneiras);

Relacionamento com os clientes: acreditamos que a venda seja uma consequência de um trabalho de 

Consultoria bem realizado.  É importante que você esteja sempre em contato com seus clientes para orienta-

los na escolha dos produtos e compar�lhar com eles os valores e novidades da Life Extreme;

Consultoria personalizada: você deverá u�lizar os materiais e relatórios oferecidos pela Rede Life Extreme 

como ferramentas para entender os seus clientes e conhecer suas preferências, prestando assim uma 

Consultoria de qualidade. Desta forma, você poderá construir bons argumentos de venda e orientar seus 

clientes em suas compras, além de apresentar as novidades da marca;

Assinatura de ferramentas* que desejar;

Cumprimento de obrigações fiscais e tributárias, incluindo o pagamento de tributos e cumprimento de 

obrigações acessórias;

Eventuais inves�mentos que o(a) CLD julgar adequados (as informações de inves�mentos você irá encontrar 

nos módulo 14); 

Eventual contratação de terceiros para a realização de quaisquer a�vidades relacionadas ao negócio;

Pagar a Taxa de Adesão e Mensalidade.

Os pagamentos de royal�es, taxa de publicidade, valor dos produtos e taxa Moip são realizados 

automa�camente a cada venda;

Realizar promoção de ações de marke�ng e divulgação de seu Espaço de Consultor(a) somente de acordo 

com as regras divulgadas pela franqueadora



COMO SE TORNAR UM
CONSULTOR (A) LIFE DIGITAL?

Não há processo sele�vo para se tornar um(a) Consultor(a) Life Digital (franqueado).

O cadastro na Rede Life Extreme é simples: avalie se você cumpre os requisitos necessários para se tornar um(a) 

Consultor(a) Life Digital. Para tornar-se um Consultor Life Digital, você precisa:

SER
PESSOA
FÍSICA
MAIOR DE
18 ANOS OU
EMANCIPADO

Nesta etapa, é preciso também 

que você indique dados de um 

cartão de crédito para cobrança 

de mensalidade e taxa de 

adesão. Não há necessidade que 

o cartão de crédito esteja em 

seu nome, porém é preciso que 

seja Visa ou Mastercard

Isto é imprescindível para o recebimento 

do seu lucro via Moip, nosso parceiro de 

pagamento. São permi�das apenas 

conta corrente e pou- pança. Se você 

�ver uma conta conjunta, verifique se 

seu CPF está cadastrado como �tular, 

não como dependente;

CADASTRO REDE LIFE EXTREME

A Life Exteme poderá negar o cadastro de novos (as) Consultores (as) Life Digitais com base na análise cadastral e de 

documentos. Caso seja necessário, poderá ser solicitado o envio de documentos para comprovação dos dados 

cadastrais.

Cumprindo os requsitos citados acima, você vai precisar fazer dois �pos de cadastros: cadastro Rede Life Extreme, 

para ter acesso a um Espaço de venda, e cadastro Moip, para receber o dinheiro das suas vendas

CARTÃO
DE CRÉDITO

SER TITULAR DE UMA
CONTA  BANCÁRIA 

Acesse o site rede.natura.net/cadastro e clique para ser um Consultor Life Digital.

Na sequência, preencha o formulário.

Enviamos a você um e-mail com seu Código de Consultor(a) Life Digital e informações para prosseguir com o 

cadastro. U�lize seu código de Consultor(a) Natura Digital e a senha que criou na etapa de preenchimento do 

formulário para finalizar seu cadastro.

Leia cuidadosamente o Contrato de Franquia, os Termos de Uso da Rede Life Extreme e a Polí�ca  de 

Privacidade e, para prosseguir, clique para aceitar tais documentos. É importante também que você leia 

atentamente esta Circular de Oferta de Franquia para avaliar seu real interesse em se tornar uma franqueada 

digital.

Complete seu cadastro com as informações para personalizar seu Espaço na Rede Life Extreme: mensagem 

de apresentação e foto. Aproveite para associar seu Espaço às suas redes sociais - assim ficará mais fácil 

manter contato com seus clientes.

Após finalização do seu cadastro, Seu Espaço na Rede Natura será disponibilizado em 4 dias.Você pode 

desis�r da contratação até a disponibilização de seu Espaço na Rede Life Extreme (eventuais valores 

cobrados neste prazo serão res�tuídos). Concedemos este prazo para que você possa ler com tranquilidade 

a Circular de Oferta de Franquia.
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CADASTRO MOIP

Após inserir as informações de cadastro Rede Life Extreme você precisará realizar cadastro no Moip, nosso parceiro 

financeiro. Entre outras coisas, você precisa cadastrar seus dados bancários. É necessário que você informe uma 

conta corrente ou conta poupança da qual seja �tular (não pode ser conta salário). Se você �ver uma conta conjunta, 

verifique se seu CPF está cadastrado como �tular, não como dependente.

Nesta etapa, é preciso também que você indique dados de um cartão de crédito para cobrança de mensalidade e 

taxa de adesão. Não há necessidade que o cartão de crédito esteja em seu nome, porém é preciso que seja Visa ou 

Mastercard.

Além destes dados, neste momento, é fundamental aceitar os termos e condições do Moip, e enviar para o email

cadastrolife@moip.com.br os documentos solicitados: RG, CPF e Comprovante de Residência

BUSCA DE CONSULTORES REDE LIFE EXTREME AQUI TEM LIFE

A Life Extreme possui um aplica�vo no Facebook chamado Aqui tem Life por meio do qual você pode divulgar com 

mais facilidade sua a�vidade de Consultoria nesta rede social. O cadastro neste aplica�vo também facilita que seus 

clientes ou potenciais novos clientes encontrem seu Espaço na Rede Life no mecanismo de busca de Consultores.

Importante: o aplica�vo Aqui tem Life é uma ferramenta para Consultores Life Digitais e Consultores Life Extreme 

que vendem por meio da Revista Life Extreme. Algumas funcionalidades, como vitrine do seu estoque, são mais 

indicados para Consultores que vendem por meio da Revista Life Extreme.

O cadastro no Aqui tem Life é uma oportunidade gratuita e não possui caráter obrigatório

REQUISITOS PARA MANTER-SE COMO CONSULTOR (A) LIFE DIGITAL

Consultoria via Rede Life Extreme

Caso você tenha interesse em realizar vendas também por meio da Revista Natura, acesse: 

www.lifeextremesport.com.br/cadastro 

para ter mais informações e realizar o seu cadastro.

Para manter seu Espaço na Rede Life a�vo, ou seja, manter-se como CLD, é preciso fazer o Treinamento Virtual de 

Primeiros Passos da Consultoria Life Digital bem como eventuais futuros treinamentos obrigatórios indicados pela 

Natura. 

Ao finalizar o seu cadastro, você receberá as instruções para realizar o treinamento que acontece totalmente online.

 

Caso você não realize o Treinamento Virtual de Primeiros Passos em até 2 (dois) meses após o cadastro, o seu Espaço 

poderá será fechado pela Rede Life Extreme e só será reaberto após a realização do treinamento.

É preciso estar em dia com as verbas cobradas pela Life Extreme. Em caso de atraso no pagamento da mensalidade, 

seu Espaço será fechado automa�camente no 23º dia após vencimento e só será reaberto após o pagamento da 

dívida. 

Para regularizar sua pendência, você deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento Rede 

Natura: 0800 000 0000

Falaremos sobre os valores de Mensalidade e da Taxa de Adesão no Módulo 14.



As vendas realizadas nos Espaços de Consultores(as) na Rede Life Extreme consideram o estoque �sico da Natura no 

momento da compra do cliente. Desta forma, o(a) Consultor(a) Life Digital não precisa inves�r em manter um 

estoque de produtos.

CADASTRO MOIP

Margem de Lucro

O seu lucro sobre as vendas realizadas através da plataforma Rede Life Extreme, após os descontos das cobranças de 

Taxa de Publicidade, Royal�es e Valor de Produtos será de:

• 25% (no caso de venda de Produtos Life Extreme em gera¦); ou

• 5% (no caso de venda de produtos do projeto “Life Extreme + Moda + Casa“).

SEU LUCRO

Deste lucro, será deduzido o valor da taxa MOIP. Portanto, seu lucro líquido a cada venda

será de aproximadamente:

• 21% (no caso de venda de Produtos Natura em gera); ou

• 11% (no caso de venda de produtos do projeto “Natura + Moda + Casa“).

Cupom Desconto: eventuais descontos oferecidos por você ao seu cliente serão integralmente descontados de sua 

margem de lucro. Ou seja, se você oferecer um desconto equivalente a R$ 5,00, este valor será reduzido 

integralmente de sua margem de lucro.

* Percentuais aplicáveis ao valor da venda, sem contabilizar o valor do frete e eventuais descontos oferecidos pelo 

CLD ao CONSUMIDOR. Exceto para produtos Crer Para Ver (que não possuem margem de lucro para a CLD) e para 

produtos Life Extreme + Moda + Casa.Ver mais informações sobre taxas e inves�mentos no item 14.

CRER PARA VER

Crer para Ver é uma linha de produtos não cosmé�cos cujo lucro é inteiramente inves�do em projetos educacionais. 

Devido a este caráter social, nem a Life Extreme e nem você terão retorno financeiro com as vendas de Crer para 

Ver. Portanto, sua margem de lucro, a taxa Moip, os Royal�es e a Taxa de publicidade são iguais a zero para estes 

produtos. Para mais informações, você pode consultar a página de Crer Para Ver na internet:

ins�tutolifeextreme.org.br

LIFE EXTREME + MODA + CASA

O projeto “Life Extreme + Moda + Casa“ é uma inicia�va da Natura que reúne marcas do segmento de moda, casa e 

decoração para uma parceria através da venda direta digital. Por meio de um processo de curadoria, a Natura 

seleciona marcas e produtos cria�vos, originais e de qualidade que são disponibilizados para a venda pela 

Consultoria Digital. Inicialmente, a operação deste projeto está restrita ao Estado de São Paulo, no entanto, 

conforme a inicia�va expandir-se para outras localidades, você será informado (a) pe¦a sua GCD. “Life Extreme + 

Moda + Casa“ é o nome interno do projeto que terá seu nome oficia¦ divu¦gado no momento do lançamento.



INVESTIMENTOS

Para se tornar um(a) Consultor(a) Life Digital (franqueado) e ter seu Espaço na Rede Life Extreme, há certos 

inves�mentos que são necessários (essenciais) e outros que são apenas recomendados pela Life Extreme (não 

essenciais, apesar de importantes).

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS

 Inves�mento Inicial

Taxa de Adesão:

a taxa de adesão, no montante de R$49,90, será debitada do cartão de crédito indicado pelo franqueado, no 

momento da assinatura do contrato de franquia. A Taxa de adesão poderá ser isenta de acordo com a decisão 

comercial da Life Extreme para o período do cadastro.

É muito importante que o(a) CLD conheça os produtos da marca para melhor desempenhar a sua 

a�vidade de Consultoria Digital. Por isso, após o pagamento da Taxa de Adesão, você receberá um 

kit de produtos com diferentes linhas, categorias e amostras, enviado para você em até 30 dias 

corridos. O envio deste kit têm por obje�vo favorecer sua experimentação e conhecimento dos 

produtos, pois acreditamos que isso é fundamental para sua a�vidade

de Consultoria Life Digital.

KIT EXPERIÊNCIA

Importante: caso seja um(a) Consultor(a) Life Extreme Presencial (venda por meio da Revista Life Extreme) ou 

Colaborador Life Extreme, você não precisará pagar Taxa de Adesão.

Em caso de isenção da Taxa de Adesão, independentemente de sua causa, não será enviado o Kit Experiência

TAXAS PERIÓDICAS

Mensalidade:

taxa mensal no valor de R$14,90, des�nada à permanência do franqueado na Rede Life, que remunera o direito de 

uso da marca Life Extreme e da plataforma Rede Life Extreme

Como forma de favorecer a experiência se ser um Consultor (a) Life Digital e de mostrar a você 

todas as vantagens em se tornar um Espaço do (a) CLD, a Rede Life Extreme garante as duas 

primeiras semanas gratuitas, após a abertura do espaço, antes da cobrança da primeira 

mensalidade.

Nos meses seguintes, as mensalidades poderão ser isentas de cobrança a depender do faturamento do Espaço do(a) 

CLD. Mais informações serão encontradas no Painel de Controle.



No modelo de franquia digital há valores que são cobrados dos franqueados a cada venda realizada. O valor do seu 

¦ucro foi definido considerando estes encargos - pagos por você a cada venda realizada em seu Espaço na Rede Life 

Extreme, de modo que ao final lhe restará o Lucro informado no item 13 (aproximadamente 21% na venda de 

produtos Natura e aproximadamente 11% na venda de produtos do projeto “Life + Moda + Casa“).

Todos estes pagamentos são automa�zados pelo MOIP, empresa parceira que realiza a transação financeira, 

transferindo para sua conta Moip o seu lucro e à Life Extreme os valores referentes à Taxa de Publicidade, Royal�es e 

Valor de Produtos.

VALORES COBRADOS DO(A) CLD EM CADA VENDA REALIZADA

Cobrada automa�camente a cada transação, para o compar�lhamento dos custos com publicidade. 

Esta taxa será paga à Life Extreme, e pode ser de até 7,5% do valor da venda*

TAXA DE PUBLICIDADE

Cobrados automa�camente a cada transação remuneramos o direito de uso da marca Life Extreme 

e da plataforma Rede Life. Serão pagos a Life Extreme 12% do valor da venda.

ROYALTIES

A cada venda realizada no seu espaço Rede Life Extreme, você paga, por meio  de desconto 

automá�co à Life Extreme o valo referente aos produtos revendidos, já que estes foram 

disponibilizados por esta empresa para a revenda no seu espaço.

VALOR DO PRODUTO

TAXA DE TRANSAÇÃO

A cada venda serão também descontados os valores da taxa de transação do MOIP, que será de 3,99% sobre o valor 

total da transação realizada pelo MOIP (contabilizado o frete e eventuais descontos oferecidos pelo(a) CND).

INVESTIMENTOS RECOMENDADOS

Para operar o Espaço do(a) Consultor (a) é recomendado que o 

franqueado tenha acesso a um equipamento (computador, notebook, 

tablet ou smartphone) conectado à internet.

Não é essencial que o(a) Consultor(a) Life Digital possua seu próprio 

equipamento conectado à internet, tendo em vista que é possível acessar 

a internet em lan houses, em computadores de amigos e de familiares. No 

entanto, para poder se dedicar de forma mais completa à a�vidade, é 

recomendável que você possua um ou alguns dos seguintes

equipamentos, com conexão à internet



EQUIPAMENTOS

Existem muitos aparelhos que permitem conectar-se e navegar na internet, de diversas marcas, funcionalidades e 

preços. Você pode comparar e escolher o(s) equipamento(s) que melhor se ajustam às suas necessidades, do 

fabricante de sua preferência. Para ajudar nesta escolha, sugerimos, a seguir, algumas possibilidades de 

equipamentos, sinalizando algumas vantagens e desvantagens de cada um.

Valores e informações apenas de referência. Caso o Consultor Life Digital pretenda realizar estes inves�mentos é importante nova pesquisa e 

consulta das opções disponíveis no mercado

TABLET

SMARTPHONE

NOTEBOOK

COMPUTADOR ( DESKTOP)

Preço aproximado:

Você pode encontrar tablets com uma grande variedade de preços.

Com o inves�mento de R$500,00, já é possível adquirir um equipamento com

configurações básicas para o desempenho da função de Consultoria Digital.

Vantagens: Mobilidade

Desvantagens: Tela pode ser pequena para alguns usuários

Preço aproximado:

É possível encontrar aparelhos com configurações adequadas a par�r de R$ 400,00.

Vantagens: Mobilidade

Desvantagens: Funcionalidade limitada, tela pequena

Preço aproximado: R$ 1400,00

Vantagens: Teclado �sico, experiência de uso mais completa

Desvantagens: Permite menor mobilidade que smartphone e tablet

Preço aproximado: R$1.300,00

Vantagens: Teclado �sico, experiência de uso mais completa

Desvantagens: Falta de mobilidade



ACESSO A INTERNET

Para conectar-se à internet em smartphone ou tablet, é necessário contratar um plano de internet com um prestador 

de serviço.Vamos mostrar a seguir, algumas opções de contratação de serviço de internet para smartphone e tablet.

Importante: valores e informações apenas de referência. Caso o Consultor Life Digital pretenda realizar estes 

inves�mentos é importante nova pesquisa e consulta das opções disponíveis no mercado.

Aparelho Pré Pago Pós Pago

Modalidade

Smartphone

Tablet

As operadoras de telefonia móvel 
operam com pacotes de internet
que duram 1 dia, 1 semana, 15 dias
ou 1  mês. Os valores dos pacotes
oscilam de acordo com a
capacidade de dados, podendo
variar entre  R$ 0,50/dia
um pacote de 10MB a 9,90/mes
por um pacote de 100MB .

As operadoras de telefonia operam
com pacotes de internet dentro de
um composto de serviços pagos
mensalmente (conversação,
torpedos, etc)
Os preços de pacotes variam
entre R$ 29,90 (300MB) 
a R$ 69,60 ( 3GB)

Você pode optar contratar pacotes
diários de internet a par�r de 
R$ 1,89/dia (50MB)

Há opções de internet para tablets
que variam entre R$ 36,90/mês
(500MB) a R$ 159,90 920GB)

No caso de notebook, não há as modalidades pré e pós pago, pois não se trata de um serviço de telefonia. As opções 

que o mercado tem para acessar internet paga pelo notebook são:

Móvel

você u�liza a internet em qualquer lugar por meio de um mini-modem móvel.

Fixa

você u�liza a internet em sua residência (ou escritório) por meio de um modem fixo

O acesso à internet em computadores (desktops) só é possível por meio de modalidade fixa: você u�liza a internet 

em sua residência (ou escritório) por meio de um modem fixo.

Notebook

Computador

Ha planos a par�r de
R$ 36,90/mês
(500MB)

Há planos a par�r de
R$ 29,90/mês
(1Mbps)

Há planos a par�r de R$ 29,90/ mês ( 1Mbps)
ou de R$ 69,90/mês ( 25Mbps)



FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Todos os produtos comercializados no Espaço do(a) CLD serão 

fornecidos exclusivamente por:

TERRITÓRIO

Uma das vantagens da venda pela internet é permi�r o atendimento ao cliente à distância. Em virtude disso, o 

Consultor(a) Life Digital poderá atuar nos territórios em que a Rede Life Extreme es�ver operando no momento.

Conforme a Rede Life Extreme realizar suas expansões, você será comunicado a respeito das novas regiões 

atendidas.

Os produtos Life Extreme poderão ser entregues nas regiões onde a Rede Life Extreme es�ver em operação, não 

atendendo a demandas internacionais

OUTROS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS LIFE EXTREME

Outros Canais de DistribuiçãoU�lizamos outros canais para a distribuição de nossos produtos no mercado. 

Atualmente, o principal canal de distribuição u�lizado pela empresa é a venda direta, que conta com 1.300.000 (um 

milhão e trezentas mil) pessoas cadastradas, no Brasil, como Consultores(as) (pessoas �sicas revendedoras de 

produtos Life Extreme pelo sistema de venda direta).

Além disso, contaremos com espaços �sicos voltados para experiência de uso da marca, des�nados ao consumidor 

final, chamados de Lojas Conceito. Está prevista a abertura de algumas destas lojas no curto e médio prazo. Nestes 

espaços, o consumidor pode fazer experimentação e receber orientações quanto à funcionalidade dos produtos. 

Haverá comercialização dos produtos, mas o foco da operação é gerar conhecimento e experimentação da marca.

Além disso, a Natura possui parceria com o Submarino.com para a venda de seus produtos pela internet.

Os produtos comercializados pelos outros canais de distribuição acima mencionados, via de regra, são os mesmos 

que aqueles disponibilizados à rede de Consultores(as) Life Digitais para a revenda por meio da Rede Life Extreme 

Entretanto, a critério exclusivo da Life Extreme, podem ser oferecidos produtos diferentes para cada canal de 

distribuição. Em virtude disso, pode ocorrer que determinados produtos não sejam disponibilizados na Rede Life 

Extreme bem como que alguns produtos sejam disponibilizados na Rede Life Extreme, mas não sejam oferecidos em 

outros canais de distribuição.

As condições comerciais pra�cadas pela Life Extreme poderão ser diferenciadas de acordo com o canal de vendas 

que atuamos ou que iremos atuar.

A Life Extreme é a única responsável pela definição das estratégias comerciais, de modo que pode futuramente 

entrar em novos canais de distribuição e modelos de negócios.



TÉRMINO DO CONTRATO

O término do contrato pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

• Por decisão da Life Extreme, após o prazo inicial de 4 meses do contrato,

sem necessidade de expor os mo�vos;

• Por decisão do(a) CLD, sem necessidade de expor os mo�vos;

• Violação de regras con�das no Contrato de Franquia ou Termos de Uso do Site;

• Descumprimento de regras de negócio estabelecidas e divulgadas pela Life 

Extreme;

• Não–realização do Treinamento Virtual de Primeiros Passos;

• Não–pagamento da Mensalidade e/ou da Taxa de Adesão.

O(A) Consultor(a) Life Digital será avisado(a) por e-mail caso não realize o 

Treinamento de Boas Vindas e também caso não pague a Mensalidade. Daremos um 

prazo para a regularização da situação e, caso não seja regularizada, o contrato será 

encerrado.

O(A) CND não poderá realizar vendas na Rede Life Extreme enquanto este es�ver 

fechado.

O(A) CND será avisado(a) quanto ao término do contrato, independentemente do 

mo�vo.

Mesmo após eventual término contratual com a CLD, todos os dados e informações 

coletados dos usuários da Rede Natura passarão a ser de propriedade da Life 

Extreme, que se reserva no direito de armazenar, tratar e u�lizar os dados de acordo 

com as condições previstas na Polí�ca de Privacidade.

USO DA MARCA REDE NATURA APÓS O TÉRMINO DE CONTRATO

CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS DE CLIENTES

É estritamente proibido o uso da iden�dade de marca Life Extreme ou Rede Life Extreme (arquitetura do site, 

diagramação, aparência, materiais de comunicação) em sites/ blogs criados por conta própria

O (A) CLD não poderá divulgar os dados pessoais de seus clientes para terceiros e nem fazer uso das informações no 

exercício de demais a�vidades.



VENDA IRREGULAR

A Life Extreme divulga uma car�lha contendo as regras comerciais para a venda de seus produtos, a qual regula a 

venda de produtos Life Extreme dentro ou fora da internet e deve ser respeitada por todos aqueles que os 

comercializam.

Tenha atenção principalmente com os pontos relacionados ao uso da marca, Divulgação da venda e oferta de 

Produtos Life Extreme e Venda de Produtos Natura na internet.

O que é Venda Direta?

A Venda Direta é um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços 

diferenciado, baseado no relacionamento entre vendedores e compradores, fora de 

um estabelecimento comercial fixo.

Prá�ca da Venda Direta

Os(As) Consultores(as) Natura podem vender seus produtos em qualquer local, 

respeitando- se sempre as regras de tais locais, da ABEVD e as demais regras desta 

Car�lha.

* Implicações ao vender em um estabelecimento comercial:

Respeitando-se o modelo de venda direta descrito no item 1 acima, o(a) Consultor(a) 

Natura está desobrigado da emissão de nota fiscal e a Natura efetua o recolhimento 

do ICMS, por subs�tuição tributária.

Porém, ao vender dentro de um estabelecimento comercial e/ou através de pessoa 

jurídica, o(a) Consultor(a) deve estar atento às obrigações tributárias adicionais 

inerentes à a�vidade. A Life Extreme não se responsabiliza pelas obrigações 

fiscais/tributárias decorrentes desta modalidade e recomenda aos(às) 

Consultores(as) desta modalidade a contratação dos serviços de um advogado e/ou 

contador para orientá-lo(a) adequadamente sobre as implicações legais e fiscais de 

seu negócio.

Exposição de produtos

É necessário observar as condições de acondicionamento dos produtos, para evitar 

sua deterioração.

Confira na embalagem dos produtos quais são as condições adequadas a cada 

produto.

É proibida a exposição de produtos Life Extreme em ambientes públicos externos, 

tais como em carrinhos de rua, bancas em feiras ao ar livre, cesta de produtos na 

calçada, entre outros.

Uso da marca

A marca Life Extreme deve ser usada pelos(as) Consultores(as) Natura na forma 

prevista nas Diretrizes de Aplicação da Marca Life Extreme e nas demais regras 

comerciais referentes à venda direta.

Não é permi�do usar a marca Life Extreme ou qualquer de suas submarcas na 

composição de nomes de domínio
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Divulgação da venda e oferta de Produtos Life Extreme

A divulgação da venda e oferta de Produtos Life Extreme deve sempre mencionar e 

estar vinculada à a�vidade de um(a) Consultor(a) Life Extreme, independente do 

meio escolhido para divulgação. É proibido iden�ficar–se como sendo a própria Life 

Extreme, seja através de materiais de divulgação, documentos, telefones, em meios 

�sicos ou digitais, bem como ostentar ou expor o nome e/ou

a marca Life Extreme de forma que o local possa ser confundido com sendo um 

estabelecimento comercial da Life Extreme, ainda que virtual.

Condições da venda de produtos Life Extreme

É permi�do a qualquer Consultor(a) conceder e divulgar descontos e condições 

comerciais em qualquer proporção, uma vez que os preços divulgados na revista e 

sites da Life Extreme são mera referência.

Venda de Produtos Natura na internet

A Natura possui um canal oficial de venda pela internet chamado “Rede Life 

Extreme“ (lifeextremesports.com.br), que pode ser operado por qualquer pessoa 

interessada em tornar-se uma Consultora Life Digital (CLD) e que siga as regras 

previstas neste modelo. Outras formas de venda online consideradas concorrentes 

à Rede Natura não são permi�das.

Não é permi�do:

• Comercializar produtos Life Extreme através de lojas virtuais, assim 

compreendidos os sites na internet em que haja oferta de produtos Life Extreme 

aliada à possibilidade de realizar a transação no próprio site (ex: carrinho de compra 

e checkout com meios eletrônicos de pagamento, etc.).

• A venda de produtos Natura na internet rea¦izada por Pessoa Jurídica.

• A u�lização de ferramentas que gerem tráfego irreal para o Espaço do(a) 

Consultor(a) Natura na Rede Life Extreme, seja através de PTC (paid to click), robôs 

ou qualquer outra tecnologia semelhante.

Não consideramos como concorrentes à Rede Life Extreme e, portanto, permi�mos:

• A venda de produtos Life Extreme através de sites e ferramentas de 

intermediação/aproximação (ex: Mercado Livre, OLX, etc.), assim considerados os 

sites que oferecem aos usuários a oportunidade de ofertarem, em sua plataforma 

virtual, produtos novos ou usados a outros usuários interessados em adquiri-los;

• A criação de perfis e divulgação da a�vidade de consultoria em redes sociais e 

páginas na internet, inclusive a compra de mídia (ex.: banners), desde que sejam 

respeitadas as demais regras deste documento.
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MODELO DE NEGÓCIO

Nosso modelo de negocio, cons�tui dentro em um modelo de capitacao de vendas diretas onde serao pagos 
comissoes ate  8º nivel dentro de plataforma de distribuicao aos moldes de Franquia.

MODELO DE ENTRADA

O modelo de entrada simples com uma primeira compra no valor minimo de R$ 200,00 a preco de catalogo
Nesta compra, a pessoa a�va seu cadastro de compra e venda dos itens da empresa.
As compras sucessivas, o distribuidor obtera o desconto de 30% em todos itens.  

MODELO DE ADESÃO
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31.250,00

156.250,00
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10

10
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5
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MODELO DE FRANQUIA

O modelo de distribuicao sera feito pelo modelo lojas espalhadas por todo territorio nacional dentro de um formato 
de franquias, cujo a previsao de ROI de cada loja estara dentro de uma media de 20% bruto em todos itens.
Cada loja respeitara um layout pre-determinado pela empresa. 

MODELO DE NEGÓCIO PARA A RECOMPRA

As recompras acontecerao segundo as seguintes regras:
30% de margem de distribuicao sobre o valor real pago por cada produto na franquia.
Serão pagos deste valor ate o 8 nivel

1º NÍVEL

5º NÍVEL

2º NÍVEL

6º NÍVEL

3º NÍVEL

7º NÍVEL

4º NÍVEL

8º NÍVEL

2% 3% 10% 5%

4% 3% 2% 1%

PROJEÇÃO DE RECOMPRA
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103.031,25

343.437,50

858.593,75

SUPERVISOR 

GERENTE 

DIRETOR 

EXECUTIVO

2%

4%

5%

6%

GRADUAÇÃO



REGRAS DE QUALIFICAÇÃO

Estar a�vo
Ter no minimo tres diretos a�vos
Ter um volume de compras de no minimo de 10 mil pontos considerando 40% PML

1º NÍVEL - SUPERVISOR

Estar a�vo
Ter no minimo tres a�vos diretos 
Ter um volume de compra de no minimo de 40 mil com 40% de PML

2º NÍVEL - GERENTE

Estar a�vo
Ter tres diretos a�vos
Ter um volume de grupo de 100 mil
Considerar Pml 40

3º NÍVEL - DIRETOR

Estar a�vo
Ter diretos a�vos
Gerar um volume de grupo de 300 mil 
Ter 40% PML

4º NÍVEL - DIRETOR EXECUTIVO



MODELO CONTRATO DE FRANQUIA

Pelo presente instrumento par�cular, de um lado a Natura Biosphera Franqueadora Ltda., com sede na Av. Alexandre 

Colares, 1.188 - Predio1 - Sala A - Vila Jaguara - São Paulo-SP, CEP: 05106-000, regularmente inscrita no CNPJ sob o 

nº 15.537.286/0001-16, doravante denominada FRANQUEADORA, neste ato representada por seu representante 

legal que esta subscreve digitalmente, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e de 

outro lado, o(a) Consultor(a) Natura Digital que aceita a este contrato, cuja qualificação consta em seu cadastro 

realizado na Rede Natura, doravante denominado(a) simplesmente FRANQUEADO(A), têm justo e contratado, nos 

termos deste contrato de Franquia, doravante simpesmente “Contrato“, o seguinte

1 - DAS DEFINIÇÕES

Para os fins deste Contrato, as pa¦avras grafadas em maiúsculo terão os seguintes significados indicados na

presente cláusula ou aqueles indicados nas cláusulas em que aparecerem:

APLICATIVO(S): Programas de computador cuja licença de uso do so�ware poderá ser adquirida pelo 

FRANQUEADO para sua u�lização própria, ou para u�lização por CONSUMIDORES que acessarem ao seu ESPAÇO 

DO(A) CONSULTOR(A).

CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA: documento entregue pela FRANQUEADORA ao FRANQUEADO antes da 

assinatura do presente Contrato, o qual contém as informações necessárias para a avaliação de todas as condições 

relacionadas à franquia ora contratada.

CONSUMIDOR: Pessoa que acessa ou u�liza a REDE NATURA, com a fina¦idade de conhecer ou adquirir os

PRODUTOS, a serem comercializados no ESPAÇO DO(A) CONSULTOR(A).

CONSULTOR(A) NATURA DIGITAL: Pessoa �sica que manterá, a par�r da assinatura de contrato nos termos do 

presente, espaço on-line na REDE NATURA, para anúncio e venda direta digital de PRODUTOS ao CONSUMIDOR, 

na qualidade de FRANQUEADO.

DISTRIBUIDORA: É a Natura Cosmé�cos S/A, empresa com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 

Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000; CNPJ/MF sob o nº 71.673.990/0001- 77, a qua¦, 

para fins deste Contrato, atuará como distribuidora dos PRODUTOS, comercializados via ESPAÇO DO(A) 

CONSULTOR(A). A FRANQUEADORA poderá indicar outras empresas como DISTRIBUIDORAS dos PRODUTOS 

futuramente.

ESPAÇO ou ESPAÇO DO(A) CONSULTOR(A): Página de Internet pessoal do FRANQUEADO, a ser hospedada dentro 

da REDE NATURA, com a fina¦idade exc¦usiva de re¦acionamento com o CONSUM¦DOR e comercialização de 

PRODUTOS, por meio virtual. A par�r do acesso ao ESPAÇO DO(A) CONSULTOR(A) de sua preferência, o 

CONSUMIDOR poderá adquirir os PRODUTOS.

KIT DE EXPERIMENTAÇÃO: Kit de produtos da marca Natura, fornecido ao FRANQUEADO.

KNOW-HOW: Conhecimentos técnicos da FRANQUEADORA, a serem transferidos de forma não exclusiva ao 

FRANQUEADO, a par�r da assinatura do presente Contrato, para que este possa atuar na venda direta de 

PRODUTOS através da internet de maneira eficiente.

MATERIAIS: Quaisquer manuais, materiais de apoio, amostras, ou qualquer outro objeto entregue pela 

FRAQUEADORA ao FRANQUEADO, em meio �sico ou digital, para que este desenvolva as a�vidades previstas 

neste Contrato, que forem prome�dos na CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA ou em ofertas realizadas por 

outros meios.

MEIO DE PAGAMENTO: Sistema automa�zado intermediador de pagamentos, provido por empresa de meios de 

pagamento a ser contratada pelo FRANQUEADO para o gerenciamento de pagamentos de transações realizadas no 

ESPAÇO DO(A) CONSULTOR(A). Referido sistema viabilizará o repasse de pagamentos devidos a cada uma das 

Partes e à DISTRIBUIDORA, na medida em que faz o rateio dos valores a elas devidos. É condição necessária para 

recebimento de valores a contratação de empresa de meio de pagamento indicada pela FRANQUEADORA.


