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Você conhece a ABEVD?

A ABEVD foi criada para promover e desenvolver a venda 
direta no Brasil,  bem como representar e apoiar empresas 
que comercializam seus produtos e serviços, por meio do 
relacionamento dos empreendedores independentes com seus 
clientes.

O Guia de Comunicação:

Apresenta regras claras do que pode e não pode 
fazer nas propagandas comerciais, comunicações e 
materiais de divulgação. 

Zele pela reputação da sua empresa e do setor.

O setor de vendas diretas no país:A Venda Direta é uma atividade apaixonante e uma oportunidade 
disponível para todos. Vale lembrar de algumas regrinhas básicas 
e fáceis de serem seguidas, a fi m de não prejudicar nenhum dos 
envolvidos e manter o comportamento ético. 3,5% do Comércio
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PRINCÍPIOS
Regras de Desenvolvimento de Comunicação veículado 
pelas Empresas de Vendas Diretas e por seus Empreendedores Independentes: 

a.   Cumprir com o 
Código de Ética 
da ABEVD;

b.    Ser honesto, 
claro e verdadeiro, 
informando os 
ganhos possíveis;

d.   Respeitar os 
princípios da 
concorrência leal.

c.    Focar em 
informar, alertar 
e esclarecer; 

d.  Usar as exceções, 
performances excepcionais 
e casos de sucesso como 
situações constantes e de 
fácil conquista;

e.  Estimular o recrutamento 
de Empreendedores 
Independentes de forma 
inadequada (aliciamento);

e.  Atuar 
desonestamente e 
causar prejuízos à 
imagem e à marca de 
empresas do setor.

a.  Usar informações, textos ou 
apresentações visuais que 
induzam ao entendimento de 
enriquecimento rápido e fácil;

b.  Utilizar dados, referências, 
pesquisas ou fatos falsos 
que possam induzir ao erro;

c.  Encorajar Empreendedores 
Independentes a adquirir 
quantidade excessiva de 
produtos;

Não deve: Deve: 



 2.0.  Quaisquer afi rmações 
e testemunhos devem 
ser fundamentados 
em dados e fatos 
verdadeiros 
comprovados;

3.0.  É proibido distorcer informações
relativas ao volume de venda e ganhos 
dos Empreendedores, os quais devem 
ser apresentados de forma correta, 
exata e verdadeira;

1.1.  Apresentação de 
dados e pesquisas
devem ter fonte 
identifi cável;

 DIRETRIZES OBJETIVAS

2.1.  Devem vir acompanhados 
das informações 
relativas ao valor médio 
de ganho da maioria 
dos Empreendedores 
Independentes, para       
que não haja indução        
de qualquer erro;

3.1.  Exemplos de  possíveis ganhos devem ser 
embasados em cálculos consistentes com 
experiências reais da média de ganhos; 

3.2.  O plano de remuneração deve ser 
publicado com linguagem clara e de fácil 
compreensão.

2.2.  Cenários com 
experiências irreais
serão considerados 
falsos ou enganosos.

1.0.  Alinhado 
e   autorizado           
pela empresa;

 4.0.  Ao mencionar o tamanho da rede de 
Empreendedores Independentes, deverão 
ser considerados somente aqueles que 
estão ativos.

5.0.  Divulgar abertamente as 
regras para concorrer à 
premiação e aos incentivos, 
bem como eventuais custos 
adicionais de participação 
em eventos; 

1.2.  Informações de 
possíveis ganhos
devem ser verdadeiras, 
consideradas legítimas 
se apresentadas as 
estimativas com os 
percentuais alcançados.

5.1.  No caso de promessa      
de ganho de automóveis, 
na hipótese de ela estar 
vinculada à operação de 
leasing ou similar, essa 
informação deve constar 
de forma expressa.

1. Material Publicitário 2. Depoimentos 3. Plano de Negócio 5. Prêmios e 
Reconhecimentos

4. Informações Complementares

Atraia Empreendedores 
com uma Comunicação Transparente.



GUIA DE
comunicaçãodigital

para empreendedores independentes

A tecnologia tornou-se essencial para o dia a dia 
do empreendedor independente, não é mesmo? 
Agora, os aplicativos de comunicação e as redes 
sociais facilitaram o relacionamento e ajudaram a 
atrair novos clientes. 

Se você ainda não os utiliza, não perca a chance 
de vender mais. As redes sociais são as melhores 
opções para uma comunicação com o seu 
público que quer saber mais sobre produtos e 
serviços com que você trabalha.  

Mais proximidade com o seu público

Recomendamos que você crie uma conta 
comercial, pois oferece benefícios como:  

01 02 03 04
Avaliação

do desempenho
da sua conta

Engajamento 
das 

publicações

Análises dos 
melhores horários 

de publicações

Sem limites 
de seguidores

Mídias sociais que fazem mais sucesso:

Facebook Twitter Instagram Tik Tok Whatsapp

Sucesso na estratégia

Fique ligado

O sucesso da sua estratégia de 
Marketing Digital depende de você 

entender e acompanhar as métricas 
disponíveis nas redes sociais. Elas 

serão suas grandes aliadas para 
atingir seus objetivos.  

Os algoritmos dessas plataformas são 
responsáveis por interpretar:

Comportamento 
de consumo

Interação com 
um tipo de 
conteúdo

Frequência de 
visualização

Compartilhe experiências!
As redes sociais permitem a interação com qualquer 
pessoa do mundo! Compartilhar experiências, fotos 

e vídeos, usar mensagens privadas e tirar dúvidas 
devem sempre ser feitos mantendo o profi ssionalismo.  

Elas contribuem igualmente para:  

Gerar 
reconhecimento 

de marca

Estabelecer 
um canal para o 
atendimento do 

público

Monitorar a 
concorrência e 
Benchmarking

Aumentar 
as vendas e 
conquistar 

novos clientes

Gerar conexão 
com o público

IMPORTANTE

Avaliar resultados 
com frequência

Respeitar regras das 
plataformas

Respeitar o Código de 
Ética da ABEVD

Crie um usuário 
simples e fácil 
de memorizar

Não prometa 
resultados 
milagrosos

Use imagens 
e relatos que 

retratem a sua 
realidade

Mantenha a 
informação 

sempre 
atualizada

Seja lembrado 
sempre! 

Sempre se 
identifi que 

como 
empreendedor

Honestidade 
em primeiro 

lugar! 
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GUIA DE
comunicaçãodigital

para empreendedores independentes

Publicações

Aprove antes o conteúdo 
com a empresa que você 

representa
Busque imagens livres de 

direitos autorais

Imagens e vídeos falam mais 
que qualquer texto, use e 

abuse!

Faça de suas publicações o 
seu refl exo e da empresa

Gestão de Vendas
As publicações não substituem 
o contato humano, elas são um 

meio para você criar relações.

Mantenha contato e fortaleça 
o vínculo com o seu cliente

Compartilhe conhecimento e 
responda de forma oportuna

Acompanhe todo o processo 
de venda e pós-venda

Dedique o tempo necessário 
para responder dúvidas e 

necessidades

Atendimento ao cliente
Um aspecto importantíssimo 

para o sucesso da sua empresa é 
o atendimento. Este é um ponto 

de contato direto com o cliente e 
é o seu momento de encantá-lo. 
Seja via e-mail, chat, WhatsApp 

ou redes sociais, o atendimento 
deverá ser sempre humanizado. 

Saiba compreender os 
problemas e as dúvidas dos 
seus clientes e dê respostas 

assertivas e diretas

Faça com que a pessoa do 
outro lado se sinta ouvida e 

compreendida

Não seja 
evasivo e raso

Não deixe o seu cliente 
esperando a sua resposta por 

um longo tempo

Atendimento ao cliente
Com o avanço da tecnologia os 

atendimentos automatizados estão cada 
vez mais em alta. Os famosos chatbots 

e assistentes virtuais estão presentes no 
cotidiano de empresas e consumidores, 

economizando tempo e esforço. No 
entanto, até que ponto isso é satisfatório 
para o seu cliente? Saiba avaliar quando 

um atendimento automatizado ou um 
atendimento personalizado será necessário, 

pois nem sempre respostas prontas 
conseguem resolver todas as questões 

e o cliente pode entender como descaso 
da empresa em realizar o atendimento de 

forma efetiva.  

Linguagem respeitosa e acessível
A Venda Direta se baseia em 

relacionamento, e toda relação se 
inicia com respeito.  

Portanto, estabeleça uma relação 
saudável com todos.Usar uma 

linguagem coloquial 

Não é permitido difamar 
empresas ou outros 

empreendedores

Saiba separar o pessoal 
do profi ssional 

São proibidas 
linguagens de baixo calão 

“os “palavrões”

Limites e privacidade
Não seja envazivo 

aos clientes que não 
demonstraram interesse

Escolha bons horários, 
para o atendimento, 

preferencialmente comerciais

Apresente-se incialmente 
como empreendedor 

independente

Apresente a empresa e o 
produto/serviço que você 

representa

Proteja a privacidade de 
seus consumidores e não os 
exponham. Caso queira fazer 

uma publicação com um 
depoimento de satisfação, peça 
permissão para o consumidor e 

escreva ou fale exatamente as 
palavras dele. 
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