
 

 
 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

SISTEMA DE CONSULTORES E EMBAIXADORES 

DOS PRODUTOS CLOROFITUM PROFISSIONAL 

 
AMARAL MARQUES INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 04.443.760/0001-24, sediada na 

Rua A, n° 206, Bairro Cidade Jardim, Viçosa - Minas Gerais, CEP 36578-899, ora 

denominada CONTRATADA, e o(a) titular devidamente qualificado(a) neste 

cadastro, doravante denominado(a) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) 

CLOROFITUM, à partir desta data, contratam o que se segue. 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O presente termo tem por objeto a constituição do SISTEMA DE 

CONSULTORES E EMBAIXADORES DOS PRODUTOS CLOROFITUM 

PROFISSIONAL. 

 
1.2.O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM terá o direito de 

revenda dos produtos da marca Clorofitum Profissional, dentro dos limites e 

condições deste termo, e obriga-se a pagar os produtos adquiridos dentro dos 

prazos e condições estabelecidas nas notas fiscais. 

 
2. DO(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM 

 

2.1. O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM, observado o 

disposto no presente contrato, poderá conduzir seus negócios da forma que 

desejar, inclusive exercendo atividades paralelas, com ou sem vínculo 

empregatício. 



2.2. As vendas realizadas pelo(a) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) 

CLOROFITUM serão direcionadas ao consumidor final.  

 

2.3. O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM receberá login e 

senha, que darão acesso ao Sistema ATSVD (escritório e loja virtuais). 

 
2.4. O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM comprará os 

produtos com descontos, que variam de acordo com o volume do pedido, e 

poderá revender para o consumidor final pelo preço máximo sugerido constante 

do Catálogo de Venda Direta e da Loja Virtual. 

 
2.4.1. Os descontos mencionados no item anterior estarão disponíveis na tabela 

constante do endereço eletrônico: https://clorofitum.com.br/seja-uma-consultora. 

 

2.4.2. Os preços mencionados no item 2.4 poderão ser alterados por liberalidade 

da CONTRATADA, inclusive através de promoções por determinado lapso 

temporal, caso em que passará a ser considerado o novo preço constante da 

Loja Virtual. 

 
2.5. O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM está autorizado(a) a 

constituir equipe de vendas, com a qual poderá obter bonificações de 2% a 10% 

sobre o desempenho desta, conforme tabela de bonificações contida no 

endereço eletrônico: https://clorofitum.com.br/seja-uma-consultora. 

 

2.5.1. O recebimento da bonificação poderá se dar via saldo disponível para 

compras de produtos ou saque do respectivo valor, sendo que, no segundo caso 

serão descontados do valor do bônus todos os encargos bancários e tributários 

relativos à operação realizada. 

 

2.5.2. Caso o(a) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM constitua sua 

própria equipe de vendas, na esteira do item 2.5, este(a) será denominado 

CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) LÍDER, sendo enquadrado(a) em 5 

(cinco) categorias distintas de qualificação, quais sejam: 

 

a) Líder – de 1 a 5 consultores ou embaixadores, ATIVOS, integrando sua 

rede; 



b) Líder Bronze – 6 a 10 consultores ou embaixadores, ATIVOS, integrando 

sua rede; 

c) Líder Prata – 11 a 15 consultores ou embaixadores, ATIVOS, integrando 

sua rede; 

d) Líder Ouro – 16 a 20 consultores ou embaixadores, ATIVOS, integrando 

sua rede; 

e) Líder Diamante – Acima de 21 consultores ou embaixadores, ATIVOS, 

integrando sua rede; 

 

2.5.3. A supracitada denominação “rede”, diz respeito, única e exclusivamente, 

à equipe própria de vendas constituída pelo(a) CONSULTOR(A) ou 

EMBAIXADOR(A) LÍDER CLOROFITUM. 

 

2.5.4. A qualificação obtida pelo(a) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) 

CLOROFITUM dará direito às bonificações por liderança contidas na tabela 

mencionada no item 2.5 deste instrumento. 

 

2.5.5. Para que o(a) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM possa 

receber as bonificações acumuladas, o(a) mesmo(a) deve estar ativo(a), 

entendendo-se por ativo(a) aquele(a) que tenha realizado pelo menos 1 (um) 

pedido durante o ciclo corrente. 

 

2.5.6. Para efeito do disposto no item anterior, não são considerados os pedidos 

de material de apoio, como impressos ou amostras de produtos. 

 

2.5.7. O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM que adquirir as 

qualificações: Líder, Líder Bronze, Líder Prata, Líder Ouro e Líder Diamante, 

manterá a respectiva qualificação durante o próximo ciclo. 

 

2.5.8. O referido ciclo se inicia no primeiro dia e se encerra no último dia do mês 

corrente. 

 

2.6. O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM é um(a) 

profissional autônomo(a), não possui qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATADA, portanto não obedece nenhuma regra de horário ou jornada 

para a prática de vendas. 



 

2.6.1. É vedado ao(à) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM, 

sob pena de quebra deste contrato: 

 
a) Utilizar do ou contratar em nome da CLOROFITUM PROFISSIONAL, para 

qualquer fim não constante do presente termo;  

b) Comercializar produtos fracionados ou fora de suas embalagens originais; 

c) Colocar à venda os Produtos CLOROFITUM PROFISSIONAL em 

estabelecimentos comerciais não vinculados ao ramo de beleza, sem prévia 

autorização, por escrito, da CONTRATADA; 

d) Divulgar, distribuir, utilizar, comprar ou comercializar materiais não-oficiais: 

páginas de internet, CDs, DVDs, apostilas, cartazes, apresentações ou 

quaisquer outros tipos de comunicação, visual ou fonográfica, que mencionem 

ou contenham imagens sobre a CLOROFITUM PROFISSIONAL; 

e) Ceder, transferir ou negociar os direito(s) ou obrigação(ões) expressos neste 

contrato, sem anuência expressa da CONTRATADA; 

f) Colocar os produtos da CLOROFITUM PROFISSIONAL à venda em qualquer 

espécie de mídia (televisiva, radiofônica, impressa, internet [inclusive e-

commerce próprio]) sem a autorização prévia da CONTRATADA, ressalvado o 

disposto no item 3.2 deste termo. 

 
3. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

3.1. A política comercial da CONTRATADA poderá ser alterada sempre que 

necessário, sendo que a comunicação com as alterações será enviada através 

dos meios digitais de comunicação disponibilizados no cadastro do(a) 

CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM e no Sistema ATSVD. 

 

3.2. O(A) CONSULTOR(A) ou EMBAIXADOR(A) CLOROFITUM poderá utilizar-

se de blogs e mídias sociais de sua titularidade para divulgação dos produtos 

Clorofitum Profissional, desde que aquelas não se caracterizem como e-

commerce ou loja virtual. 

3.3. Por estarem justas e contratadas, as partes concordam, em absoluto, com 

os termos aqui positivados. 


