
Como em qualquer negócio, 
no setor de vendas diretas 
também há os que se apro

veitam indevidamente da situação 
para obter ganhos ilícitos. O Brasil 
tem experimentado uma prolife
ração de operações fraudulentas 
- conhecidas como pirâmides fi
nanceiras - apresentadas sob o dis
farce de marketing multinível, que 
resultam em perdas para muitos. 

Ao se dispor a trabalhar com 
uma empresa de venda direta 
como distribuidor, o retorno virá 
principalmente da revenda dos 
produtos ou serviços. Alguns ga
nhos também poderão ser obtidos 
na indicação de outros distribuido
res - em um desenho de venda di
reta multinível -, em que são esta
belecidos vários níveis, camadas de 
revendedores. O perigo mora aqui. 

Se no modelo multinível os dis
tribuidores vendem ao consumi
dor final, porque é o comércio dos 
produtos que sustenta a empresa, 
na pirâmide financeira, a operação 

comercial acaba não tendo lastro. 
Na fraude, é usado o dinheiro dos 
próprios participantes para pagar 
os associados mais antigos. O ne
gócio é mantido, enquanto for pos
sível, com o ingresso de recursos fi
nanceiros, com a entrada de novos 
"revendedores" na base, porque as 
vendas dos produtos e serviços não 
dão o suporte necessário. 

De acordo com o Ministério Pú
blico Federal, um dos responsáveis 
pela investigação e denúncia de pi
râmides financeiras, houve um au
mento no uso desta prática ilegal 
no último ano, que é considerada 
crime contra a economia popular. 

Para seduzir os mais desavisados, 
a divulgação das pirâmides finan
ceiras promete grandes ganhos em 
prazos pequenos, o que sinaliza que 
há algo de errado. "Não existe resul
tado sem a implicação de trabalho 
e esforços nas vendas de produtos", 
afirma Lucilene Silva Prado, direto-
ra-presidente da Associação Brasi
leira de Empresas de Vendas Diretas 
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(Abevd). Assim, como em qualquer 
área, a orientação é suspeitar quan
do a promessa for boa demais. 

Segundo o professor Fabio Ma
riano, da ESPM, às vezes não é tão 
simples perceber a diferença entre 
uma empresa de venda direta que 
utiliza legitimamente o modelo 
multinível e uma que serve apenas 
de fachada para cometer opera
ções fraudulentas. Mas a análise 
de alguns pontos pode tornar esta 
tarefa mais fácil. Nas pirâmides 
financeiras, segundo ele, há uma 
política mais agressiva para que 
sejam levados novos associados; 
no ingresso, costumam ser pedidas 
taxas de adesão com valores mais 
altos, assim como a exigência de 
aquisição de produtos em grandes 
volumes, sem a garantia de que, em 
caso de desistência do revendedor, 
a empresa irá recomprá-los. 

O fato de haver alguma remu
neração com a indicação de novos 
revendedores não significa, porém, 
que há algo errado. De acordo com 

a Abevd, a maioria de suas associa
das trabalha com este tipo de me
canismo. "É legítimo e cada empre
sa pode estipular o seu desenho de 
marketing multinível", diz Lucile
ne. Segundo ela, desde que não seja 
a principal forma de remuneração 
ao revendedor, o incentivo costu
ma ser válido dentro dos propó
sitos da forma de distribuição das 
vendas diretas: com uma extensa 
capilaridade. 

Daí ser mais fácil perceber quan
do o que está sendo oferecido é o 
ingresso em uma pirâmide finan
ceira. Para que o resultado com 
vendas seja a principal fonte do 
retorno do trabalho, o produto pre
cisa ser bom, ter lastro comercial, 
o que significa ser competitivo e 
ter qualidade e preço. "No caso das 
pirâmides financeiras, o produto 
ou serviço que será comercializado 
não tem lastro comercial, é uma isca 
para atrair o participante, mas que 
dificilmente conseguirá vendê-lo e 
ter ganhos relevantes com os mes

mos", afirma Mariano, da ESPM. 
O final para os que querem ga

nhar muito em pouco tempo e sem 
esforço não tem sido o mais feliz. O 
Ministério Público Federal e o Es
tadual, junto com a Polícia Federal 
e o Ministério da Justiça, criaram 
uma força-tarefa para combater 
esta prática. Hoje, são mais de 300 
casos investigados e em três houve 
o bloqueio de recursos. 

"Em um primeiro momento, 
quem ingressou no negócio critica 
as medidas, com a paralisação das 
atividades e o bloqueio dos recur
sos, mas este é o único caminho 
para evitar perdas maiores a to
dos", diz a procuradora federal Ma-
riane Guimarães, com atuação em 
Goiás. Ela é uma das responsáveis 
pelo processo judicial envolvendo 
a BBOM, que, juntamente com o da 
Telex FREE, ganhou destaque nos 
últimos meses. O produto que sus
tentaria a empresa é um rastreador 
de veículo. No entanto, segundo a 
procuradora, era uma isca para re
crutar novos associados, porque os 
participantes seriam remunerados 
só pela indicação de outras pesso
as, sem levar em consideração a real 
geração de vendas de produtos. 

No sistema da BBOM, os inte
ressados associavam-se mediante 
o pagamento de uma taxa de ca
dastro (R$ 60) e um valor de adesão 
que variava de R$ 600 a R$ 3 mil, 
com a obrigação de atrair novos as
sociados e a pagar uma taxa men
sal de R$ 80 pelo prazo de 36 me
ses. "O mecanismo de bonificação 
aos associados era calculado sobre 
as adesões de novos participantes. 
Quanto mais gente era trazida para 
a rede, maior era a premiação pro
metida", diz Mariane. Com mais de 
R$ 300 milhões congelados e diver
sos bens bloqueados, foi apurado 
que a empresa vendeu mais de um 
milhão de rastreadores para mais 
de 200 mil associados, porém só 
adquiriu cerca de 69 mil aparelhos. 
Ficou caracterizada a prática de pi
râmide financeira. Com o bloqueio 
dos bens, será possível devolver ao 
menos parte dos valores que foram 
pagos à "suposta" empresa. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Vendas Diretas, São Paulo, p. 32-33, out. 2013.




