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MANUAL DE NEGÓCIOS, 
NORMAS DE USO, 

NORMAS DE CONDUTA E ÉTICA, 
E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, 

CRESCER LIVRE. 

 

 
O presente manual de negócios disciplina as regras para participação junto a Crescer 
Livre. Para se tornar Consumidor ou Empreendedor Independente Crescer Livre, ao 
qual terão direito às bonificações, o participante terá que aceitar as referidas 
disposições, sendo que a recusa ou discordância das regras por qualquer motivo que 
seja, não dará direito a participar, por tratar-se de um sistema de bonificação advindo 
do consumo e pela indicação de novos consumidores/empreendedores, benefícios 
cujas condições são de extrema importância para o correto funcionamento do sistema. 
A Crescer Livre não divulga ou promete ganhos financeiros além do contido neste 
presente manual, sendo que todos os valores são tangíveis e possíveis de alcançar. 
Eventuais impasses não previstos no presente manual de negócios, será disciplinado 
de acordo com as disposições do Código Civil Brasileiro e melhor legislação aplicável. 
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1. EMPRESA 

 
GO CRESCER ATACADISTA E CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR LTDA, sociedade 
empresária limitada, inscrita no CNPJ n° 27.265.936/0001-09, com sede na Avenida 
Severino Ballesteros Rodrigues, 515 – Arvoredo – Contagem/MG – CEP:32.110-005, 
doravante denominada CRESCER LIVRE, página virtual www.crescerlivre.com.br. 

 
 

 
2. PRODUTOS 

 
Os produtos comercializados pela Crescer Livre são produtos de produção terceirizada 
e também de marcas própria, além de serviços e outros, sendo disponibilizado para  
livre escolha do Consumidor/empreendedor em uma Loja Virtual. Outros produtos que 
integram a lista de itens na Crescer são sugestões de compras, ou seja, kits prontos e 
fechados, qual com sua configuração própria de produtos, pode conter, em sua 
composição, produtos de marca própria da Crescer, que geram pontuações diferentes 
que determinam o patamar de ativação de cada consumidor/empreendedor. 

 
OBS: os produtos das sugestões de compra não são, necessariamente, marcados com 
os mesmos preços de venda dos itens soltos dentro da loja virtual e também podem 
gerar diferentes pontuações. 

 
2.1. Cada produto dentro da Crescer gera uma pontuação específica, não tendo relação 
produto x preço, podendo ser conferido cada item na sua loja virtual dentro de seu 
escritório virtual. 

 
2.2. A compra mínima para ativação dentro da Crescer deverá gerar 200 pontos 
(duzentos pontos), ou seja, só é possível realizar compras dentro do sistema da Crescer 
se o consumidor/empreendedor comprar o mínimo de produtos ao qual a soma de suas 
pontuações alcancem o mínimo exigido para fechamento do pedido. 

 
2.3. As sugestões de compras poderão sofrer alteração dos itens, valores,  pontuações 
ou gêneros de acordo com a necessidade e livre arbitrariedade da Crescer, sendo que 
os itens que compõe as sugestões de compras serão previamente informados na área 
do Consumidor/empreendedor antes da efetivação da compra. 

 
2.4. A Crescer trabalha com produtos de referência no mercado, porém, devido à 
oscilação de preço, demanda e/ou disponibilidade de mercado, a Crescer se reserva 
ao direito de alterar os preços e a pontuação de cada produto sem aviso prévio, 
seguindo o mercado tradicional do ramo que ela atua. 

 
2.5. A Crescer se reserva no direito de alterar as marcas e/ou itens das sugestões de 
compras, com objetivo de manter a qualidade. A Crescer reserva-se ainda o direito de, 
em caso de aumento de preços devido à inflação, repassar estes valores adicionais no 
valor final das sugestões de compra. A Crescer esclarece que está em evolução e 
expansão no mercado brasileiro, e vem buscando parceiros para agregar produtos de 
altíssima qualidade, visando o fortalecimento de sua marca. 

http://www.crescerlivre.com.br/
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3. CADASTRO E FUNCIONAMENTO 

 
Para iniciar no negócio, os CONSUMIDORES/EMPREENDEDORES 
INDEPENDENTES deverão se cadastrar no sistema da Crescer em  
https://escritorio.crescerlivre.com.br/register, através da prévia indicação de algum 
consumidor/empreendedor independente já cadastrado no sistema, mediante cadastro  
e compra de um “Kit de Entrada”, o que dá ao novo Consumidor/Empreendedor 
Independente Crescer Livre o direito a um Kit de Consumo e ou Kit de Negócios 
contendo, inicialmente, o acesso ao seu Escritório Virtual (MyBackOffice) e o material 
gráfico (FlipChart), mais o conteúdo exclusivo referente ao Kit de Entrada escolhido 
pelo consumidor/empreendedor. Os conteúdos exclusivos de cada kit são: 
a) Kit Consumidor: um nutracêutico definido pela Crescer Livre + Treinamento Free 

Market 
b) Kit Profissional: nosso exclusivo Treinamento 5em5  
Obs1: O Kit de Consumo ou de Negócios é direito de todo o consumidor/empreendedor 
que comprar o Kit de Entrada a sua escolha. Este será enviado diretamente pela 
Crescer Livre para o endereço à escolha* do consumidor/empreendedor. 
Obs2: *desde este endereço seja atendido pelas empresas de transporte terceirizadas 
contratadas pela Crescer. 

 
3.1. O cadastro principal no sistema da Crescer é intitulado como “Primeiro Titular” do 
cadastro. É possível eleger um “Segundo Titular” do cadastro principal, que terá direitos 
e deveres regidos por este manual. O Segundo Titular deverá ser cadastrado pelo titular 
principal incluindo todos os dados exigidos nos campos apropriados dentro do Escritório 
Virtual do Consumidor/empreendedor principal. 

 
 
Obs: O segundo titular somente poderá ser alterado ou excluído mediante autorização 
definidas nos termos das cláusulas 14 e 15 deste manual, a pedido do próprio segundo 
titular. 

 
3.2. O Kit de Entrada, após a liberação mediante pagamento que deverá ser confirmado 
pela Crescer, irá posicionar o Consumidor/empreendedor na rede e lhe dará direito de 
gerenciar suas compras mensais e extratos de bonificações mensais, e ainda, terá 
acesso às artes gráficas on-line, sendo que o Escritório Virtual ficará disponível 
enquanto o participante estiver ativo no sistema. 

 
3.3. Após o pagamento do Kit de Entrada, será disponibilizado o acesso para que o 
Consumidor/empreendedor Independente possa fazer suas compras de produtos ou 
serviços que geram uma ativação, sendo que, se esta compra somar um mínimo de 
200 pontos (duzentos pontos) se ativará no Plano Silver, 400 pontos (quatrocentos 
pontos) se ativará no plano Gold, 600 pontos (seiscentos pontos) se ativará no plano 
VIP, 800 pontos (oitocentos pontos)se ativará no Plano Premium e 1000 pontos (mil 
pontos) se ativará no PLANO INFINITE, podendo retirar os produtos nos Centros de 
Distribuição ou Sede da Crescer Livre. Caso o Consumidor/empreendedor queira a 
comodidade de receber os seus produtos em seu endereço será acrescentado o valor 
do frete de acordo com o pedido feito e a região de entrega de cada 
Consumidor/empreendedor, referente ao consumo do mês de referência. 

http://www.crescerlivre.com.br/
http://www.crescerlivre.com.br/
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3.4. O consumo que exceder a pontuação não será perdido, ou seja, será totalmente 
aproveitado sendo transformado em bonificação de acordo com o patamar onde este 
se encaixará, de acordo com os termos das cláusulas 4 e 10 deste manual.  

 

3.5. O Consumidor/empreendedor poderá efetuar sua ativação (+ frete, se for o caso) 
até o último dia de cada mês, até o horário limite das 23 horas, 59 minutos e 59 
segundos. 

 
Obs: Caso o pagamento seja feito via boleto bancário, o mesmo deve ser realizado 
com a devida antecedência para baixa e compensação do título até o último dia útil do 
mês vigente. Caso a compensação não ocorra dentro do mês em vigor, a ativação do 
referido mês não será realizada, passando a ser contabilizada somente para o próximo 
mês. 

 
3.6. Se ativando, ou seja, realizando pedidos dentro do sistema da Crescer Livre, o 
consumidor/empreendedor poderá desenvolver o projeto (cadastrar novos 
consumidores/empreendedores e dar suporte  de acompanhamento na rede) e assim 
ganhar bônus das compras feitas pelos consumidores/empreendedores cadastrados 
por ele e por sua equipe (rede). 

 
3.7. Materiais extras de divulgação, tais como impressos, brindes, materiais 
promocionais, caderno de marketing, revista ou outros, poderão ser adquiridos pela loja 
virtual, pelas lojas físicas (Centros de Distribuição ou Franquias) e na sede da empresa. 

 
3.8. Não é permitido ao Consumidor/empreendedor elaborar e utilizar de materiais de 
divulgação com dizeres que possam dar margem a interpretação errada (de outros e 
de quem seja) que tal material se trata de um material OFICIAL da Crescer, mediante 
penalidades previstas nos itens 23.10 e 23.11 deste Manual. 

 
3.9. O Escritório Virtual será o meio oficial de comunicação entre Crescer e 
Consumidores/empreendedores, sendo de extrema relevância o acompanhamento das 
mensagens ou postagens lançadas na área restrita de cada 
Consumidor/empreendedor. Tais avisos, assim que incluídos no sistema, passam a 
integrar em tempo real a este Manual. 

 

 
4. ATIVAÇÃO 

 
Se ativando, ou seja, fazendo pedidos de compra de produtos ou serviços, com no mínimo 
200 pontos, dentro do sistema da Crescer, através do Backoffice (Escritório Virtual), ou 
através de um CDC (Centro de Distribuição Crescer), o consumidor/empreendedor está 
se qualificando a receber bônus* de sua rede de consumidores/empreendedores 
cadastrados em sua equipe, além de gerar pontuações para sua própria qualificação   
 
4.1. O Consumidor/empreendedor, para ter direito a receber bonificações de sua rede, 
deverá se ativar mensalmente podendo fazê-lo em diferentes patamares: 

 
4.1.1. Matriz Crescer Juntos: 
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Silver................................... 200 (duzentos) a 399 (trezentos e noventa e nove) pontos 
Gold........................... 400 (quatrocentos) a 599 (quinhentos e noventa e nove) pontos 
VIP................................. 600 (seiscentos) a 799 (setecentos e noventa e nove) pontos 
PREMIUM..................... 800 (oitocentos) a 999 (novecentos e noventa e nove) pontos 
INFINITE............................................................................. 1000 (mil) pontos ou mais. 

 
4.1.2. Matriz Crescer Mais (Binário): 

 

 TREINAMENTO 5EM5 ................................................ 700 (setecentos) pontos 
no binário para o patrocinador do consumidor/empreendedor em questão no mês de 
aquisição deste treinamento. 

 
4.2. O consumidor/empreendedor poderá optar por se ativar dentro dos patamares dos 
planos Silver, Gold, VIP, Premium e INFINITE, através da pontuação alcançada em seu 
escritório virtual no momento da ativação (primeira compra do mês de referência) ou 
durante o mês vigente fazendo um upgrade para a ativação escolhida de acordo com o 
número de pontos necessários para tal. 

 
OBS: Não é possível fazer “downgrade” dentro do mesmo mês (baixar patamar de 
ativação anteriormente adquirida) no sistema da Crescer Livre. 

 
4.3. O consumidor/empreendedor poderá se ativar e fazer upgrades para qualquer 
plano superior a qualquer momento dentro do mês, mas não poderá voltar um plano 
inferior (downgrade). 

 
OBS: A cada virada de mês a ativação do consumidor/empreendedor é zerada e o 
mesmo deve realizar uma nova ativação a seu critério. 

 
4.4. O Upgrade é automático, ou seja, a pontuação no momento da compra define qual 
será a ativação do CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR. 

 

 
5. ESTRUTURA DE REDE 

 
5.1. A CRESCER LIVRE definiu como molde de trabalho, três estruturas, diferentes e 
independentes, sendo elas: 

 
5.2. MATRIZ CRESCER JUNTOS - formada por uma matriz (5x10) fechada, forçada, 
iniciada por um CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, seguida 
posteriormente por mais 5 (cinco) CONSUMIDORES/EMPREENDEDORES, onde cada 
novo membro poderá indicar mais 5 (cinco) novos 
CONSUMIDORES/EMPREENDEDORES, e assim por diante, formando então uma 
matriz infinita que alocará todos os consumidores/empreendedores em sua estrutura, 
respeitando as indicações de cada indivíduo através da sua ID de identificação, o que 
gerará uma rede única para todas as pessoa que vir a fazer parte da empresa. 

 

OBS: Dentro da Matriz Crescer Juntos existe a COMPRESSÃO DINÂMICA, ou seja, 
quando todo e qualquer consumidor/empreendedor (em qualquer posição da rede) 
NÃO estiver ativo e qualificado a receber bônus, ou seja, ter feito sua compra mínima 
de 200 pontos e ainda ter 2 (dois) indicados diretos ativos dentro do referido mês, todos 
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ativos imediatamente abaixo e ligados a ele comprimirão para o primeiro nível da 
primeira pessoa ativa e qualificada a receber do bônus Crescer Juntos imediatamente 
acima dele, trocando assim o nível em que se encontram para efeitos de pagamento 
das bonificações do referido mês da rede ao qual faz parte. 

 
5.3. MATRIZ CRESCER MAIS – Rede Binária. Para o consumidor/empreendedor se 
qualificar a receber bônus na matriz Crescer Mais é preciso adquirir o Treinamento 
“5em5” e indicar o Treinamento “5em5” para no mínimo 2 (duas) pessoas que 
deverão comprar o referido treinamento e serem alocadas uma na equipe da direita e 
outra na equipe da esquerda do CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR que as indicou. No 
primeiro mês o consumidor/empreendedor estará ativo no Binário e também na Matriz 
Crescer Juntos como INFINITE*. A partir do segundo mês, para o 
CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR se credenciar a continuar recebendo os bônus 
gerados na sua Matriz Binária Crescer Mais, ele terá que se ativar na Matriz Crescer 
Juntos (em qualquer plano) e, além disso, ter 2 (dois) diretos ativos na Matriz Binária 
Crescer Mais, sendo um na equipe da direita e outro na equipe da esquerda, dentro do 
mês de referência. 
Obs: *Neste caso, o consumidor/empreendedor em questão estará qualificado a 
receber as bonificações da Matriz Crescer Juntos para todas as compras realizadas por 
seus dowlines, estando qualificado como INFINITE, ou seja, podendo receber 
bonificações em até 10 níveis, de acordo com o item 10.2, I (primeiro romano). Mas 
ATENÇÃO: neste caso, e somente neste caso, este processo não irá gerar bônus para 
os UpLines (rede acima) deste consumidor/empreendedor. 

 
5.4. RECOMPRA – Bônus originado de toda a pontuação excedente da ativação 
mensal. Todos os pedidos feitos dentro do mês vigente após o pedido de ativação 
primária do consumidor/empreendedor em questão serão transformados em 
pontuações e, consequentemente em bonificações, respeitando o patamar de ativação 
atingido pela soma da ativação + os pontos de recompra dentro do referido mês, de 
acordo com o item 4.1.1.   

 

 
6. O CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDEPENDENTE CRESCER LIVRE 

 
 

6.1. Tratamos como CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDEPENDENTE CRESCER 
LIVRE, pessoas físicas ou jurídicas que se cadastrarem no sistema através do site 
https://escritorio.crescerlivre.com.br/register ou escritório virtual de outros 
consumidores/empreendedores, tornando-se então 
CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDPENDENTE da empresa, onde estes, por livre 
e espontânea vontade, poderão indicar outras pessoas para também se tornarem 
CONSUMIDORES/EMPREENDEDORES INDEPENDENTES da CRESCER LIVRE, 
recebendo assim, uma GRATIFICAÇÃO* em dinheiro (BÔNUS), paga pela CRESCER 
LIVRE a este colaborador por cada pessoa indicada por ele que também venha a se 
cadastrar no sistema, assim como, efetivar a compra e/ou pagamento de produtos e/ou 
serviços, mensalmente. 

 
Obs.1: Não existe vínculo empregatício entre a CRESCER LIVRE e seus 
CONSUMIDORES/EMPREENDEDORES por não existir subordinação, pessoalidade e 
um empregador, além da contribuição que o CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR venha 
prestar à empresa, por sua vez, é de caráter totalmente espontânea e eventual. 
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Obs.2: O CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR que figura simplesmente como 
participante do sistema da CRESCER LIVRE, não é caracterizado como SÓCIO, ou 
seja, não tem direitos e nem deveres, tão quanto não responde civil ou criminalmente 
pelas atividades cotidianas internas (processos) da empresa. 

 
Obs.3: Por não ser SÓCIO da empresa, o CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR não tem 
direito a voto nas assembleias, reuniões do conselho deliberativo, ou qualquer outra 
participação nas tomadas de decisão da CRESCER LIVRE. 
 
Obs.4: A Crescer Livre não garante ganhos “fixos” a seus 
consumidores/empreendedores por simples recrutamento sem que haja efetivos 
consumos/compras de produtos ou serviços dentro do sistema da empresa.  

 
6.2. Os Consumidores/empreendedores deverão se cadastrar, adquirindo um Kit de 
Entrada a sua livre escolha, para só então ter acesso ao seu Escritório Virtual 
(MyBackOffice) disponibilizado pela CRESCER LIVRE mediante confirmação efetiva do 
pagamento; 

 
6.3. Somente após a confirmação e compensação do pagamento do Kit de Entrada, 
ocorrerá a liberação do acesso ao escritório virtual, onde o Consumidor/empreendedor 
terá acesso a materiais publicitários online, materiais de divulgação, vídeos, além de 
poder visualizar suas redes de consumidores/empreendedores (downlines), seu extrato 
de movimentações financeiras, pedidos de saque, área de pedidos e pagamentos; 

 
6.4. Após a efetivação do cadastro pós pagamento do Kit de Entrada, o escritório virtual 
continuará disponível pelo tempo em que o participante estiver ativo no sistema. 

 
6.5. Após o pagamento do cadastro, o consumidor/empreendedor deverá realizar o 
pedido de, pelo menos, uma compra de 200 pontos, conforme tabela de preços do 
momento da compra mais frete, referente ao consumo do mês de referência.  

 
Obs.1: O cadastro que ficar sem consumo efetivo (sem se ativar) por 03 (três) meses 
consecutivos será “bloqueado”, assim como toda e qualquer bonificação ou premiação 
existente e o consumidor/empreendedor não poderá usufruir de tais benefícios até que 
sua situação seja regularizada, devendo este consumidor/empreendedor entrar em 
contato com o suporte da Crescer pelos canais oficiais de atendimento da empresa 
para regularizar sua situação mediante pagamento de um pedido de ativação de no 
mínimo 200 pontos. Este pagamento deverá ser efetuado por fora do sistema e somente 
depois da confirmação do mesmo o cadastro será liberado.  
 
Obs.2: O Cadastro que ficar sem consumo efetivo (sem se ativar) por 06 (seis) meses 
consecutivos será permanentemente “excluído” do sistema e todas as bonificações 
disponíveis (caso existam), além da rede e qualquer outro bônus ou prêmio 
anteriormente conquistado por ele serão totalmente perdidos.  

 
6.6. Consumindo, ou seja, realizando pedidos e mantendo sua rede ativa, o 
consumidor/empreendedor poderá cadastrar novos consumidores/empreendedores, 
acompanhar e dar suporte à sua rede de consumo, e assim se credenciar a ganhar 
bônus dos consumos feitos pelos consumidores/empreendedores cadastrados por ele 
e por sua rede (verificar demais condições constantes em todos os itens deste Manual). 
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Parágrafo Único: Fica esclarecido que, somente será considerada ativa a rede do 
usuário que efetivar uma compra mensal de pelo menos 200 (duzentos) pontos e que 
esteja com seus pagamentos em dia. 

 
6.7. Materiais de divulgação (banners, panfletos, materiais promocionais, caderno de 
marketing, dentre outros) poderão ser adquiridos na loja virtual da CRESCER LIVRE 
ou baixados diretamente do seu Escritório Virtual através do menu MATERIAIS. 

 
 
7. PAGAMENTOS 

 

7.1. KITS DE ENTRADA: 

 

A) CONSUMIDOR - R$129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos): o 
pagamento deverá ser feito através do site da Crescer Livre (disponível no Escritório 
Virtual), com boleto bancário para pagamento em qualquer instituição financeira ou 
casas lotéricas, cartões de crédito via MundiPagg ou diretamente na sede da 
empresa. 

B) PROFISSIONAL – R$1.595,00 (Hum mil quinhentos e noventa e cinco reais): o 
pagamento deverá ser feito através do site da Crescer Livre (disponível no Escritório 
Virtual), com boleto bancário para pagamento em qualquer instituição financeira, 
cartões de crédito via MundiPagg, nos Centros de Distribuição Oficiais da Crescer 
Livre (verifique o site para encontrar o mais próximo de você) ou diretamente na 
sede da empresa. 

 
7.2. ATIVAÇÃO: Estará disponível, após o pagamento e compensação do Kit de 
Entrada, a loja virtual dentro do escritório virtual do consumidor/empreendedor para 
escolha dos produtos ou serviços disponíveis naquele momento para aquisição e 
ativação mensal, realizando o pagamento através de cartão de crédito ou boleto 
bancário (online). Também é possível realizar pagamento presenciais na Sede da 
Crescer via cartão de débito ou cartão voucher alimentação (estes não são aceitos 
online via Escritório Virtual). 
 
Obs.1: Os boletos online para pagamento dos pedidos dentro do escritório virtual só 
poderão ser emitidos até o dia 25 de cada mês. Do dia 26 até o ultimo dia de cada mês 
este pagamento não estará disponível. 
 
Obs.2: A CRESCER LIVRE isenta-se de qualquer responsabilidade em face do não 
recebimento dos produtos ou serviços, bem como ainda das bonificações, caso não 
haja pagamento do consumo mensal dentro do prazo estipulado; 

 
7.3. Caso o consumidor/empreendedor se esqueça de quitar o boleto ou realizar o 
pagamento do consumo até a data limite do último dia do mês vigente, este mês será 
considerado SEM CONSUMO e o consumidor/empreendedor não terá direito a receber 
as bonificações do mês em questão. 

 
Obs.1: Caso o pagamento seja feito via boleto bancário, o mesmo deve ser realizado 
com a devida antecedência para baixa e compensação do título até o último dia útil do 
mês vigente. Caso a compensação não ocorra dentro do mês em vigor, a ativação do 
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referido mês não será realizada, passando a valer somente para o próximo mês. 
 
Obs.2: Caso o pagamento seja feito via cartão de crédito, o mesmo deve ser realizado 
com a devida antecedência para aprovação do pedido dentro do site da Crescer até o 
último dia útil do mês vigente. Caso a aprovação do pedido no site da Crescer não 
ocorra dentro do mês em vigor, a ativação do referido mês não será realizada, passando 
a valer somente para o próximo mês. 
 

 
7.4. Pedidos extras: caso o consumidor/empreendedor queira realizar compras extras, 
poderá fazê-lo, a qualquer momento, através da loja online dentro do seu escritório 
virtual. Estes pedidos extras, serão computados como RECOMPRA e gerarão pontos 
para o Bônus de Recompra. 

 
7.5. CHARGE BACK: caso haja algum charge back na rede do 
consumidor/empreendedor, a Crescer se reserva no direito de estornar (a qualquer 
momento) o pedido motivo do referido charge back, debitando as pontuações 
correspondentes geradas para as pessoas beneficiadas por aquela compra.   

 
 
 
8. PEDIDOS 

 
8.1. Os pedidos devidamente processados e que tenham seu pagamento efetivado 
serão processados pela CRESCER e serão entregue no endereço de entrega inserido 
pelos consumidores/empreendedores dentro dos prazos de entrega constantes no item 
9.5; 

 
8.2. Os pedidos devem ser realizados, após login, dentro do escritório virtual do 
consumidor/empreendedor, onde o mesmo poderá escolher dentre os diversos 
produtos e serviços oferecidos pela CRESCER. 

 
8.3. Cada produto gera uma pontuação diferente de acordo com diversas variáveis de 
mercado como, mark-up, peso, volume, lucratividade, giro, dentre outros. Os valores e 
pontuações referentes a cada produto podem ser visualizados no momento da compra. 

 

8.4. Caso um produto seja comprado mas o mesmo não esteja disponível em estoque 
no momento da separação para entrega, a CRESCER poderá entrar em contato com o 
consumidor/empreendedor para verificar a possibilidade de troca do item em falta por 
outro item de valor equivalente disponível em estoque de acordo com a vontade do 
consumidor/empreendedor, ou até mesmo gerar um crédito do valor correspondente 
no escritório virtual do consumidor/empreendedor em questão. 

 
OBS: A CRESCER se reserva no direito de alterar os itens em linha, assim como o seu 
valor de venda e também a pontuação gerada a qualquer momento sem aviso prévio. 
Para aqueles pedidos já finalizados, o sistema manterá valores e pontuações atribuídas 
no momento do fechamento da compra e efetivação do pagamento dentro do prazo de 
validade do pedido. 

 
8.5. Os boletos gerados para pagamento dos pedidos terão o prazo de vencimento de 
1 (um) dia. Caso o consumidor/empreendedor extrapole o prazo para pagamento, o 
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boleto não poderá ser pago e um novo boleto deverá ser emitido. 
 
8.6. Os pedidos finalizados ficarão reservados no sistema por até 5 dias. Findando este 
prazo, os pedidos serão automaticamente expirados. 

 
8.7. Poderão existir pagamentos via boleto bancário cuja compensação bancária, 
devido a fatores influentes como feriados, greves e outros, venha a ocorrer somente 
após a expiração do referido pedido. Caso isso ocorra, um crédito no valor total do 
pedido será lançado automaticamente como bônus no BackOffice do 
consumidor/empreendedor e o valor poderá ser sacado posteriormente respeitando-se 
os prazos e processos dos termos da cláusula 13. 

 
8.8. Para realizar sua primeira ativação mensal, o consumidor/empreendedor deverá 
acessar seu escritório virtual, item LOJA VIRTUAL e realizar sua compra mínima de 
200 pontos ou mais (+ frete se for o caso), dependendo do plano que deseja se ativar. 

 
8.9. Para realizar compras que gerem “bônus de recompra”, o 
consumidor/empreendedor deverá, após realizar sua primeira ativação mensal, acessar 
seu escritório virtual, item LOJA VIRTUAL > PRODUTOS e realizar suas compras de 
qualquer valor desejado (+ frete se for o caso). 

 
OBS: As compras extras se somarão aos pontos de ativação já computados 
anteriormente para que possam gerar UPGRADE de planos de ativação dentro do mês 
vigente. 

 
 
9. LOGÍSTICA 

 
9.1. Caso seja optado pelo consumidor/empreendedor, seus pedidos serão entregues 
diretamente nos endereços cadastrados pelo consumidor/empreendedor no momento 
da compra de seu pedido (de acordo com os prazos estipulados no item 9.5) ou poderão 
ser retirados em Centros de Distribuição Crescer (CDC) mediante disponibilidade dos 
itens escolhidos no momento da compra, escolhendo a opção “Retirar em um Centro 
de Distribuição Crescer (CDC)”.  
 
9.1.1. As entregas ocorrerão de acordo com os prazos estipulados no item 9.5; 
Obs: Estes prazos poderão sofrer reajustes conforme necessidade mercadológica, 
logística ou econômica, a qualquer momento, sem aviso prévio. 

 

9.1.2. Se escolhido RETIRAR EM UM CDC ou RETIRAR NA SEDE, o 
consumidor/empreendedor concorda que deverá se locomover até o CDC escolhido ou 
até a SEDE da Crescer para retirar seu pedido, estando ciente das normas de retirada 
e dos horários de funcionamento dos mesmos. 

 
Obs.1: Por serem terceirizados, a Crescer não se responsabiliza por eventuais 
problemas ocorridos dentro dos CDCs. Mesmo assim, por ser solidária ao seu 
consumidor/empreendedor, a Crescer sempre será solicita a ajudar da melhor maneira 
possível a fim de dirimir quaisquer situações fora do padrão Crescer de qualidade.  
 
Obs.2: Os pedidos feitos para serem retirados nos CDCs ou na SEDE tem o prazo de 
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30 dias corridos para serem coletados. Caso a coleta do pedido não seja realizada 
dentro deste prazo, a Crescer irá doar o conteúdo par auma instituição de caridade 
definida pela própria Crescer Livre e o consumidor/empreendedor não terá mais direitos 
sobre o pedido realizado. 

 

9.2. Ao se cadastrar, o Consumidor/empreendedor Independente Crescer Livre alega 
ter preenchido todos os dados de entrega corretamente. A CRESCER não se 
responsabiliza por entregas que o endereço no cadastro esteja incorreto ou incompleto; 

 
9.3. Serão feitas, gratuitamente, até duas tentativas de entrega para todas os locais 
atendidos pela Crescer Livre, em horário comercial, no endereço indicado no momento 
da compra. Caso não haja sucesso na entrega, o pedido retornará para a base de apoio 
mais próxima onde ficará disponível por 30 dias para retirada pelo próprio 
consumidor/empreendedor, podendo esta base ser a base da transportadora 
responsável ou da própria Crescer. A pedido do consumidor/empreendedor, poderá ser 
efetuado uma nova tentativa de entrega mediante o pagamento de nova taxa de entrega 
nos moldes da tabela de fretes da Crescer ou da empresa de transportes parceira. 

 
Obs.1: A CRESCER não agenda horário para entrega. Caso necessário, o entregador 
poderá ou não ligar para o consumidor/empreendedor afim de sanar as dificuldades 
com a entrega; 

 
Obs.2: Será de total, única e exclusiva responsabilidade do consumidor/empreendedor, 
todas as despesas expendidas para deslocamento e retorno dele para pegar o pedido 
nos pontos de retirada ou na sede da empresa; 

 
Obs.3: somente poderão retirar os pedidos na sede ou nos CDCs da CRESCER, o 
próprio consumidor/empreendedor ou pessoas devidamente autorizadas por ele 
através do “documento de autorização de retirada de pedido por terceiros” disponível 
em seu escritório virtual”, SAC ou e-mail, mediante a apresentação da cópia da Carteira 
de Identidade ou outro documento oficial com foto; 

 
9.4. A CRESCER não se responsabiliza por entregas para cidades onde não haja 
entrega em domicilio pela não existência de CEP no endereço ou que não seja 
comtemplado no sistema. 

 
9.5. Os pedidos serão entregues em até 10 dias úteis para a região da Grande Belo 
Horizonte (área metropolitana), até 15 dias úteis para capitais de outros estados 
brasileiros (exceto Belo Horizonte) e em até 20 dias úteis para as cidades do interior 
em qualquer estado do Brasil. 

 
9.5.1 O prazo de entrega se inicia somente após a confirmação da compra e 
compensação do pagamento pela CRESCER e posterior emissão da nota fiscal e envio 
do pedido. 

OBS.: Os Consumidores/empreendedores com endereços considerados pela 
CRESCER como “áreas de risco de entrega ou sem CEP” estarão sujeitos a retirar seus 
pedidos nos pontos de apoio mais próximos ou na sede da empresa. Só será permitida 
a retirada presencial dos pedidos pelo mesmo titular do cadastrado ou uma pessoa 
devidamente autorizada por ele via e-mail ou autorização escrita, através do documento 
de autorização de retirada de pedidos por terceiros disponível em seu escritório virtual. 
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9.6. Os envios dos pedidos poderão ser feitos pelos correios via Sedex ou PAC, 
transportadora, CDC ou qualquer outro meio disponibilizado e efetivado pela própria 
Crescer, cabendo ao consumidor/empreendedor o pagamento das taxas de entrega no 
momento da compra do pedido. 

 
9.7. As entregas em domicílio serão feitas respeitando-se a tabela de fretes e prazos 
apresentados no site, no momento do fechamento da compra. 

 
Obs.: as regiões mais afastadas ou acometidas de fenômenos graves da natureza 

como alagamentos, poderão ter seus prazos alterados, interrompidos, suspensos, 

gerando atrasos em sua entrega. 

 

9.8. Os valores dos fretes são mostrados no escritório virtual, no momento do pedido, 

após incluídos todos os itens desejados no carrinho de compras e clicar no botão 

“comprar”.  

Obs.1: Os fretes podem ter valores diferentes, cobrados pela Crescer de acordo com 

as necessidades mercadológicas, produtos, pesos, transportadoras, tipo de envio, etc., 

a sua livre demanda e necessidade.  

Obs.2: A Crescer se reserva no direito de alterar os valores cobrados pelos fretes a 

qualquer momento sem prévio aviso.  

 
 

10. BONIFICAÇÕES 
 
Aos Consumidores/Empreendedores Independentes Crescer Livre é assegurado o 
recebimento de bonificações, advindas das indicações de novos 
consumidores/empreendedores que venham a se cadastrar na Crescer Livre mediante 
a sua indicação e também das compras destes consumidores/empreendedores 
indicados diretamente ou indiretamente por ele (caso este esteja alocado em sua rede), 
pagamentos estes que deverão ser processados e compensados dentro do referido 
mês. 

 
10.1. BÔNUS DE PRIMEIRO PEDIDO 

 

De cada novo consumidor/empreendedor indicado diretamente por ele, que tenha a 
adesão efetivada no sistema, o patrocinador receberá uma bonificação única de 
R$30,00 (trinta reais). 

 
Parágrafo primeiro: Para que o consumidor/empreendedor patrocinador tenha direito 
ao Bônus de Indicação, ele deverá estar ativo no mês de vigência da indicação e o 
pagamento do Kit de Entrada do consumidor/empreendedor indicado por ele deverá ser 
compensado dentro deste referido mês. 

 
Parágrafo segundo: Não se ativando dentro do mês vigente, o 
consumidor/empreendedor perderá todos os bônus de adesão acumulados no período, 
assim como qualquer outro bônus que seria atribuído a ele. 
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10.2. BÔNUS CRESCER JUNTOS 

 
 

Para que o consumidor/empreendedor tenha direito a esse bônus, ele precisa ter, no 
mínimo, 2 (dois) consumidores/empreendedores indicados diretos ativos dentro do 
referido mês. 

 
Obs.1: reconhecemos como “consumidores/empreendedores ativos” todos aqueles 
consumidores/empreendedores devidamente cadastrados, que tenham efetivamente 
pago seu Kit de Entrada e que tenham realizado sua compra de ativação mensal de no 
mínimo 200 pontos. 
 
Obs.2: reconhecemos como “consumidores/empreendedores indicados diretos” todos 
aqueles consumidores/empreendedores que tenham sido cadastrados diretamente 
pelo consumidor/empreendedor em questão através do seu ID de usuário no sistema 
da Crescer.  
 
A rede de indicação denominada como “Crescer Juntos’’ é formada do 1º ao 3º nível, 
para os consumidores/empreendedores que se ativarem dentro do mês no Plano Silver, 
1º ao 4º nível para consumidores/empreendedores que se ativarem dentro do mês no 
Plano Gold e 1º ao 7º nível para consumidores/empreendedores que se ativarem dentro 
do mês no Plano VIP, 1º ao 10º nível para os consumidores/empreendedores que se 
ativarem dentro do mês no Plano Premium e do 1º ao 10º nível para os 
consumidores/empreendedores que te ativarem dentro do mês como INFINITE, sendo 
que a participação nos resultados será assegurada em níveis, levando em consideração 
a pontuação alcançada pelas compras de cada downline dentro do mês vigente em sua 
rede, o que determina o plano de ativação de cada membro, gerando as bonificações 
a receber da seguinte forma: 

 
I. Para os consumidores/empreendedores ativos como INFINITE 

(bonificações pagas em até 10 níveis): 

 
(A) No 1º (primeiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem.   
 

(B) No 2º (segundo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 
consumidor/empreendedor recebe 8% (oito por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de sua 
rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(C) No 3º (terceiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem.   

 
(D) No 4º (quarto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 
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recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem.   

 
(E) No 5º (quinto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem. 

 
(F) No 6º (sexto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem.   

 
(G) No 7º (sétimo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem. 

 
(H) No 8º (oitavo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 1% (um por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem. 

 
(I) No 9º (nono) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 1% (um por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em que 
estes se ativarem. 

 
(J) No 10º (décimo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 1% (um por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de sua 
rede, todos os meses em que estes se ativarem. 

 
Obs: Ativando-se como INFINITE o consumidor/empreendedor poderá receber 
referente às pontuações geradas pela ativação da cada downline de forma infinita, ou 
seja, caso um donwline faça mais que 1000 (mil) pontos, ele receberá o percentual 
correspondente ao número de pontos daquela compra de acordo com o nível que seu 
downline se encontra em sua Matriz Crescer Juntos. Ex: um dowline compra 2.000 (dois 
mil) pontos dentro do mês de referência, e está no segundo nível da matriz Crescer 
Juntos, o valor de bonificações a receber no mês vigente por aquela compra será de 
R$160,00 (cento e sessenta reais).  
 

II. Para os Consumidores/empreendedores ativos como PREMIUM 
(bonificações pagas em até 10 níveis): 

 
(A) No 1º (primeiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   
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(B) No 2º (segundo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 
consumidor/empreendedor recebe 8% (oito por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(C) No 3º (terceiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(D) No 4º (quarto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(E) No 5º (quinto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem. 

 
(F) No 6º (sexto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em 
que estes se ativarem.   

 
(G) No 7º (sétimo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem. 

 
(H) No 8º (oitavo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 1% (um por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem. 

 
(I) No 9º (nono) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 1% (um por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em 
que estes se ativarem. 

 
(J) No 10º (décimo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 1% (um por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de sua 
rede, todos os meses em que estes se ativarem. 

 
Obs: Ativando-se como PREMIUM o consumidor/empreendedor poderá receber 
referente às pontuações geradas pela ativação da cada downline de sua Matriz Crescer 
Juntos, onde ele receberá o percentual correspondente ao número de pontos daquela 
compra de acordo com o nível que seu downline se encontra em sua Matriz Crescer 
Juntos. 
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III. Para os Consumidores/empreendedores ativos como VIP (bonificações 
pagas em até 07 níveis): 

 
(A) No 1º (primeiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(B) No 2º (segundo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 8% (oito por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(C) No 3º (terceiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(D) No 4º (quarto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(E) No 5º (quinto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem. 

 
(F) No 6º (sexto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o consumidor/empreendedor 

recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada sobre os pedidos de ativação 
feitos por cada consumidor/empreendedor de sua rede, todos os meses em 
que estes se ativarem.   

 
(G) No 7º (sétimo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 2% (dois por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem. 

 
Obs: Ativando-se como VIP o consumidor/empreendedor poderá receber referente às 
pontuações geradas pela ativação da cada downline de sua Matriz Crescer Juntos, onde 
ele receberá o percentual correspondente ao número de pontos daquela compra de 
acordo com o nível que seu downline se encontra em sua Matriz Crescer Juntos. 
 
 

IV. Para os Consumidores/empreendedores ativos como GOLD (bonificações 
pagas em até 04 níveis): 

 
(A) No 1º (primeiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   
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(B) No 2º (segundo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 8% (oito por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(C) No 3º (terceiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(D) No 4º (quarto) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
Obs: Ativando-se como GOLD o consumidor/empreendedor poderá receber referente 
às pontuações geradas pela ativação da cada downline de sua Matriz Crescer Juntos, 
onde ele receberá o percentual correspondente ao número de pontos daquela compra 
de acordo com o nível que seu downline se encontra em sua Matriz Crescer Juntos. 
 
 

V. Para os Consumidores/empreendedores ativos como SILVER (bonificações 
pagas em até 03 níveis): 

 
(A) No 1º (primeiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(B) No 2º (segundo) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 8% (oito por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
(C) No 3º (terceiro) nível da sua Matriz Crescer Juntos, o 

consumidor/empreendedor recebe 3% (três por cento) da pontuação gerada 
sobre os pedidos de ativação feitos por cada consumidor/empreendedor de 
sua rede, todos os meses em que estes se ativarem.   

 
Obs: Ativando-se como SILVER o consumidor/empreendedor poderá receber referente 
às pontuações geradas pela ativação da cada downline de sua Matriz Crescer Juntos, 
onde ele receberá o percentual correspondente ao número de pontos daquela compra 
de acordo com o nível que seu downline se encontra em sua Matriz Crescer Juntos. 
 
10.2.1. Poderá haver alterações por percentuais para pagamento das bonificações da 
matriz Crescer Juntos mediante correspondente ao nível em que cada downline se 
encontra por causa da “compreensão dinâmica” conforme item 5.2 e sua observação. 
 

10.3. BÔNUS CRESCER MAIS  
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10.3.1. O bônus Crescer Mais funciona a partir de uma rede binária que é ativada 

através da aquisição do exclusivo TREINAMENTO 5em5 da Crescer Livre. 

10.3.2. TREINAMENTO 5em5 
 
10.3.2.1. Pensando em profissionalizar os consumidores/empreendedores da Crescer 

Livre, foi desenvolvido o exclusivo Treinamento 5em5. Este é um treinamento prático 

baseado em um diário de trabalho que poderá proporcionar ao 

CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDEPENDENTE CRESCER uma renda mensal 

de cinco dígitos após o quinto mês* de treinamento. E para entrar na rede Crescer 

Mais (binário), basta que o consumidor/empreendedor esteja matriculado e inserido 

neste treinamento (tendo o seu pagamento devidamente compensado). 

Obs.: *Os ganhos são resultado de uma série de fatores e resultados alcançados pelo 

consumidor/empreendedor independente Crescer Livre. A Crescer ensina neste 

treinamento, como é possível alcançar tais bonificações através de muito esforço e 

trabalho duro de cada indivíduo. Todo mérito ou demérito é de exclusiva 

responsabilidade do adquirente ao treinamento. A Crescer não promete ganhos fixos 

ou garante quaisquer ganhos caso ao consumidor/empreendedor que não seguir à risca 

todos os ensinamentos do treinamento realizando na totalidade as tarefas ensinadas.  

10.3.2.2. UM TREINAMENTO PRÁTICO E EXCLUSIVO. Fazendo o Treinamento 

5em5 o CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR saberá todas as técnicas para ser um 

vencedor como profissional do Marketing de Rede. 

OBS: Treinamento de conteúdo exclusivo oferecido somente pela Crescer Livre. 

10.3.2.3. OFERTA EXCLUSIVA! Os cinco meses de treinamento profissionalizante 

custam R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Por um tempo limitado a Crescer 

Livre está disponibilizando, por apenas R$1.595,00 (hum mil, quinhentos e noventa e 

cinco reais), podendo pagar em até 5x sem juros no cartão de crédito* este treinamento 

profissionalizante com maior potencial de transformar a vida financeira de cada 

consumidor/empreendedor por um preço dos mais baratos do mercado. 

OBS1: Oferta por tempo limitado que poderá ser retirada ou alterada sem aviso prévio. 

OBS3: *mediante aprovação do pagamento via adquirente bancária parceira Crescer 

Livre.  

10.3.3. FUNCIONAMENTO DA REDE BINÁRIA DO BÔNUS CRESCER MAIS 

 
10.3.3.1. Ao adquirir o Treinamento 5em5 o Consumidor/empreendedor 

abrirá a sua rede binária e ainda ficará qualificado a receber bônus em até 10 

níveis na Matriz Crescer Juntos no mês de aquisição deste Treinamento 

(Conforme item 10.2 [I]). Cada pessoa indicada por ele, que também comprar o 

Treinamento 5em5, entrará na sua rede binária, sendo alocada na sua perna 

esquerda ou na sua perna direita, somando-se 700 (setecentos) pontos no lado 
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que foi previamente escolhido por ele. Cada 700 pontos gerados na equipe do 

lado menor do binário do consumidor/empreendedor em questão gera um ganho 

de até R$210,00 (duzentos e dez reais), o que vai depender de sua ativação 

mensal na Matriz Crescer Juntos, seguindo a seguinte ordem: 

 

a) Ativando-se no referido mês como Silver o consumidor/empreendedor 

receberá 10% em bônus do total de pontos gerados na perna menor da sua 

Rede Binária.  

Exemplo: O consumidor/empreendedor tem, no mês de referência, 1.400 (mil 

e quatrocentos) pontos do lado direito da sua rede binária e 700 (setecentos) 

pontos do lado esquerdo da sua rede binária. Assim sendo, ele receberá, 

relativo aos 700 (setecentos) pontos que foram gerados do lado esquerdo da 

sua rede binária (lado menor), a quantia de 10% de 700 pontos, ou seja, 

R$70,00 (setenta reais). 

 

b) Ativando-se no referido mês como Gold o consumidor/empreendedor 

receberá 15% em bônus do total de pontos gerados na perna menor da sua 

Rede Binária.  

Exemplo: O consumidor/empreendedor tem, no mês de referência, 1.400 (mil 

e quatrocentos) pontos do lado direito da sua rede binária e 700 (setecentos) 

pontos do lado esquerdo da sua rede binária. Assim sendo, ele receberá, 

relativo aos 700 (setecentos) pontos que foram gerados do lado esquerdo da 

sua rede binária (lado menor), a quantia de 15% de 700 pontos, ou seja, 

R$105,00 (cento e cinco reais). 

 

c) Ativando-se no referido mês como Vip o consumidor/empreendedor receberá 

20% em bônus do total de pontos gerados na perna menor da sua Rede 

Binária.  

Exemplo: O consumidor/empreendedor tem, no mês de referência, 1.400 (mil 

e quatrocentos) pontos do lado direito da sua rede binária e 700 (setecentos) 

pontos do lado esquerdo da sua rede binária. Assim sendo, ele receberá, 

relativo aos 700 (setecentos) pontos que foram gerados do lado esquerdo da 

sua rede binária (lado menor), a quantia de 20% de 700 pontos, ou seja, 

R$140,00 (cento e quarenta reais). 

 

d) Ativando-se no referido mês como Premim o consumidor/empreendedor 

receberá 25% em bônus do total de pontos gerados na perna menor da sua 

Rede Binária.  

Exemplo: O consumidor/empreendedor tem, no mês de referência, 1.400 (mil 

e quatrocentos) pontos do lado direito da sua rede binária e 700 (setecentos) 

pontos do lado esquerdo da sua rede binária. Assim sendo, ele receberá, 

relativo aos 700 (setecentos) pontos que foram gerados do lado esquerdo da 

sua rede binária (lado menor), a quantia de 25% de 700 pontos, ou seja, 

R$175,00 (cento e setenta e cinco reais). 
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e) Ativando-se no referido mês como Infinite o consumidor/empreendedor 

receberá 30% em bônus do total de pontos gerados na perna menor da sua 

Rede Binária.  

Exemplo: O consumidor/empreendedor tem, no mês de referência, 1.400 (mil 

e quatrocentos) pontos do lado direito da sua rede binária e 700 (setecentos) 

pontos do lado esquerdo da sua rede binária. Assim sendo, ele receberá, 

relativo aos 700 (setecentos) pontos que foram gerados do lado esquerdo da 

sua rede binária (lado menor), a quantia de 30% de 700 pontos, ou seja, 

R$210,00 (duzentos e dez reais). 

10.3.3.2. Todo novo downline será alocado respeitando a orientação de 

“Configuração do Binário”, previamente escolhida pelo 

Consumidor/empreendedor, em seu escritório virtual. 

10.3.3.3. A ativação gerada na Matriz Crescer Juntos no mês de aquisição do 

Treinamento não gera bonificações para os uplines ou downlines da rede do 

consumidor/empreendedor em questão.  

Obs.: Determinados produtos previamente cadastrados pela Crescer poderão 

gerar pontos extras na rede binária do consumidor/empreendedor em questão 

quando adquiridos por seus downlines da rede binária casa este estiva ativo e 

qualificado a receber do binário.  

10.3.3.4. No último dia do mês as 23:59:59hrs (vinte e três horas, cinquenta e 

nove minutos e cinquenta e nove segundos) será calculado o bônus Crescer 

Mais. A empresa pagará o percentual correspondente à ativação de cada 

consumidor/empreendedor (de acordo com os termos do item 10.3.3.1) da 

pontuação da equipe menor do consumidor/empreendedor, em valor monetário, 

que será depositado diretamente na conta bancária do 

consumidor/empreendedor, de acordo com as regras desde manual (veja termos 

da cláusula 13). Para o próximo mês a pontuação da equipe menor zera e na 

pontuação da equipe maior será abatida a pontuação que foi paga na equipe 

menor. Assim sendo, o próximo mês será iniciado com uma pontuação 

acumulada na equipe maior da rede binária do consumidor/empreendedor em 

questão, caso reste saldo. 

Obs.:Caso o consumidor/empreendedor não se ative em um determinado mês, 

toda a pontuação de sua rede binária (acumulada ou não) será totalmente 

zerada.  

 
10.3.3.5. Como regra de negócio, para ter acesso ao ganho financeiro da matriz 

binária, o consumidor/empreendedor precisa ter cadastrado uma pessoa de 

cada lado da rede binária que foi indicada diretamente por ele e que estejam 

ativas na matriz Crescer Juntos em qualquer uma das modalidades de ativação 

(Silver, Gold, Vip, Premium ou INFINITE). 
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10.3.3.6. A partir do segundo mês imediatamente posterior a compra do 

Treinamento 5em5, para ter direito a receber os bônus gerados na sua matriz 

binária, o consumidor/empreendedor deverá estar ativo na matriz Crescer Juntos 

em qualquer uma das modalidades de ativação (Silver, Gold, Vip, Premium ou 

INFINITE). 

10.3.3.7. É possível receber derramamentos na sua matriz binária. O 

derramamento irá ocorrer respeitando o lado escolhido previamente pelo 

patrocinador da pessoa que a cadastrou. 

Obs.: Os derramamentos da rede binária não geram pontos para graduação ou 

qualificação a premiações.  

 

10.3.3.8. Existe um teto que a Crescer Livre paga em bonificações advindas da 

rede binária de cada consumidor/empreendedor, independentemente deste ter 

resultados maiores em sua rede. O teto de bônus pago por graduação segue a 

seguinte tabela da graduação de cada consumidor/empreendedor: 

 Consumidores/empreendedores graduados como Ônix – teto de 

recebíveis do binário fixado em R$2.000,00 (dois mil reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Safira – teto de 

recebíveis do binário fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Rubi – teto de 

recebíveis do binário fixado em R$10.000,00 (dez mil reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Esmeralda – teto de 

recebíveis do binário fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Diamond – teto de 

recebíveis do binário fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Green Diamond – teto 

de recebíveis do binário fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Red Diamond – teto de 

recebíveis do binário fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Black Diamond – teto 

de recebíveis do binário fixado em R$75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais); 

 Consumidores/empreendedores graduados como Royal Diamond – teto 

de recebíveis do binário fixado em R$100.000,00 (cem mil reais). 

Obs.: Veja regras para alcançar cada graduação nos termos da cláusula 11. 

 

10.3.4. DO DIREITO DE DESISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO 
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Parágrafo Primeiro. A CRESER LIVRE garante ao seu consumidor/empreendedor o 

direito de devolução dos valores investidos caso o mesmo desista da compra do 

Treinamento 5em5. Para isso é aplicado a regra do CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR que diz: 

Prazo de Arrependimento – Art. 49, Código de Defesa do Consumidor De 

acordo com o Art. 49 do CDC, reza que, quando a aquisição de um produto 

ocorrer fora do estabelecimento comercial (por telefone, em domicílio, através 

de internet ou por outro meio similar) o consumidor tem o prazo de reflexão de 

7 (sete) dias corridos, a contar da data do recebimento do produto ou assinatura 

do contrato, para desistência. A contagem do prazo inicia-se a partir do dia 

imediatamente posterior à contratação ou recebimento do produto, incluindo 

os finais de semana ou feriados. Se não houver expediente do fornecedor no dia 

final do prazo de reflexão, o direito do consumidor se prorrogará para o 1º dia útil 

subsequente. Assim dispõe o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor: "O 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de 

sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto 

neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo 

de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados". Para 

exercer o direito de arrependimento, o consumidor deverá formalizar o pedido, 

via e-mail, através do suporte@crescerlivre.com.br, ou via sistema de tickets em 

https://crescerlivre.freshdesk.com/support/home colocando seu nome completo, 

ID e CPF e a justificativa para o pedido de reembolso. Após aprovado o 

reembolso pela Crescer, o consumidor/empreendedor deverá reenviar o material 

do Treinamento (caso este já tenha sido enviado, custos de envio por conta do 

consumidor/empreendedor) para o endereço AV. SEVERINO BALLESTEROS 

RODRIGUES, 515, BAIRRO RESSACA, CONTAGEM/MG, CEP 32110-005. 

Parágrafo Segundo. A devolução do montante pago será feita da seguinte forma: No 

caso de pagamento efetuado por boleto bancário ou depósito, a restituição do valor 

será feita exclusivamente mediante depósito em conta corrente de titularidade do 

consumidor/empreendedor, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis e máximo de 10 

(dez) dias úteis, a contar do recebimento da devolução do material pela CRESCER. 

Não serão feitas restituições mediante depósito em conta corrente de titularidade de 

terceiro que não seja o consumidor/empreendedor que adquiriu o produto. No caso de 

pagamento efetuado por cartão de crédito, a Crescer solicitará o estorno do lançamento 

do débito à administradora do cartão de crédito, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a 

contar do recebimento do treinamento pela Crescer. Caso a fatura já tenha sido 

fechada, a restituição do valor pago ocorrerá em até 2 (duas) faturas subsequentes à 

fatura referente à compra do produto devolvido por motivo de desistência, cabendo à 

Crescer solicitar a restituição à administradora do cartão de crédito no mesmo prazo de 

até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do treinamento pela Crescer. 

mailto:suporte@crescerlivre.com.br
https://crescerlivre.freshdesk.com/support/home
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Obs 1. Não é permitido um consumidor/empreendedor pedir devolução em nome de 
terceiros. 

 
Obs 2. Fica esclarecido que, a assinatura do contrato é feita digitalmente no 

momento do primeiro acesso ao sistema do Treinamento 5em5, onde já serão 

disponibilizados conteúdos de apoio online exclusivos que fazem parte integral do 

produto em questão. Além disso, já serão enviados via e-mail e WhatsApp, em até 24 

(vinte e quatro) horas úteis posterior à compra do Treinamento, os códigos de acesso 

à área restrita onde estes conteúdos de apoio estão alocados, mais a primeira parte do 

treinamento que é o “Mês 00 (mês zero zero)” que já se trata do produto em si. O 

restante do material será enviado via Correios ou outro método à escolha da Crescer 

diretamente ao consumidor/empreendedor. Este material deverá chegar ao endereço 

de entrega colocado no ato da compra em até 20 dias úteis. 

 

10.4. BÔNUS UNIVERSITÁRIO 

 

Parágrafo único. Caso o consumidor/empreendedor não queira adquirir o Treinamento 

5em5, ao alcançar a pontuação para graduação de Diamond ou superior, ele receberá 

o exclusivo Treinamento 5em5 gratuitamente para que possa realizar o mesmo, ao qual 

deverá se formar, concluindo assim este pré-requisito necessário para ter direito ao PIN 

da graduação equivalente e a premiação dada quando alcançada esta graduação, de 

acordo com as regras e termos do item 11 e suas derivações. 

 

 
11. PLANO DE CRESCIMENTO E RECONHECIMENTO (GRADUAÇÕES) 

 
De acordo com a soma das pontuações de qualificação geradas por sua rede, o 

consumidor/empreendedor somará pontos que determinarão a sua qualificação ao final 

de cada ciclo mensal, oficializando assim a sua graduação dentro da Crescer Livre.   

 

11.1. GRADUAÇÕES 
 
Para receber uma GRADUAÇÃO dentro do Plano Crescer Livre, o 

Consumidor/empreendedor Independente deverá se qualificar, ou seja, cumprir as 

regras de um determinado título. Após atingir esse título ele tem direito a um 

reconhecimento. Esse reconhecimento poderá ser feito por meio da entrega de PINS, 

o que requer que o reconhecido participe do primeiro “Evento de Reconhecimento” 

(evento oficial realizado pela Crescer Livre) posterior a sua graduação. Os Títulos 

(GRADUAÇÕES) do Plano de Marketing da Crescer são: Ônix, Safira, Rubi, 

Esmeralda, Diamond, Green Diamond, Red Diamond, Black Diamond e Royal 

Diamond. O Consumidor/empreendedor Crescer manterá o título alcançado, 

independente do desempenho posterior, porém receberá, mensalmente, o montante de 

bonificações equivalente as ativações da sua rede no referido mês. 

Obs. Os graduados que não comparecerem a um evento oficial de entrega de PINS 
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deverá adquirir seu PIN da graduação alcançada em seu backoffice pagando o valor 

correspondente descrito no sistema + frete (se cabível). 

11.2. Descrição e mecânica para obtenção dos Títulos de Reconhecimento 

 
a) Graduação Ônix – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de fechamento 

mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 2.000 (dois 
mil) pontos e 4.999 (quatro mil novecentos e noventa e nove) pontos. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin “Ônix”. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 1.800 (mil e oitocentos) pontos.  

 
b) Graduação Safira – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de 

fechamento mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 
5.000 (cinco mil) pontos e 14.999 (quatorze mil novecentos e noventa e nove) 
pontos. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin “Safira”. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 4.000 (quatro mil) pontos.  
 

c) Graduação Rubi – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de fechamento 
mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 15.000 
(quinze mil) pontos e 29.999 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove) 
pontos. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin “Rubi”. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 12.000 (doze mil) pontos.  
 

 
d) Graduação Esmeralda – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de 

fechamento mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 
30.000 (trinta mil) pontos e 49.999 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e 
nove) pontos. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin 
“Esmeralda”. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 21.000 (vinte e um mil) pontos.  
 

e) Graduação Diamond – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de 
fechamento mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 
50.000 (cinquenta mil) pontos e 99.999 (noventa e nove mil novecentos e noventa 
e nove) pontos e ainda tiver concluído o exclusivo Treinamento 5em5. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin “Diamond” 
+ prêmio (viagem para América do Sul) de acordo com as regras dos itens 12.1 (a) e 
seus termos, 12.2 e sua observação. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
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graduar por linha (PML) é de 30.000 (trinta mil) pontos.  
 

f) Graduação Green Diamond – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de 
fechamento mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 
100.000 (cem mil) pontos e 349.999 (trezentos e quarenta e nove mil novecentos 
e noventa e nove) pontos. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin “Green 
Diamond” + prêmio (viagem internacional) de acordo com as regras da cláusula 12.1 
(b) e seus termos, 12.2 e sua observação. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 50.000 (cinquenta mil) pontos.  

 

g) Graduação Red Diamond – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de 
fechamento mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 
350.000 (trezentos e cinquenta mil) pontos e 999.999 (novecentos e noventa e 
nove mil novecentos e noventa e nove) pontos e ainda tiver concluído o exclusivo 
Treinamento 5em5. 

Reconhecimento: É reconhecido com um Pin “Red Diamond” + prêmio (carro zero km 
no valor até R$100.000,00) de acordo com as regras da cláusula 12.1 (c) e seus termos, 
12.2 e sua observação. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 140.000 (cento e quarenta mil) pontos.  

 
h) Graduação Black Diamond – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de 

fechamento mensal, atingir uma pontuação no referido mês compreendido entre 
1.000.000 (um milhão) de pontos e 1.999.999 (um milhão novecentos e noventa 
e nove mil novecentos e noventa e nove) pontos e ainda tiver concluído o 
exclusivo Treinamento 5em5. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin “Black 
Diamond” + prêmio (carro no valor até R$250.000,00) de acordo com as regras da 
cláusula 12.1 (d) e seus termos, 12.2 e sua observação. 
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 400.000 (quatrocentos mil) pontos.  
 

i) Graduação Royal Diamond – o Consumidor/empreendedor que, no relatório de 
fechamento mensal, atingir uma pontuação no referido mês acima de 2.000.000 
(dois milhões) de pontos e ainda tiver concluído o exclusivo Treinamento 5em5. 

Reconhecimento: O consumidor/empreendedor é reconhecido com um Pin “Royal 
Diamond” + prêmio (super carro no valor até R$500.000,00 + uma super viagem 
internacional com acompanhante + €10.000,00) de acordo com as regras da cláusula 
12.1 (e) e seus termos, 12.2 e sua observação.  
Obs: a pontuação máxima aproveitável de pontos por equipe (construída a partir de um 
indicado direto), ou seja, o máximo de pontos que que poderão ser usados para se 
graduar por linha (PML) é de 600.000 (seiscentos mil) pontos.  
 

11.3. Graduações poderão ser criadas ou excluídas, a qualquer momento, a livre 
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critério definido pela CRESCER a fim de ajustar ou melhorar o plano de carreira do 

CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDEPENDENTE CRESCER LIVRE. 

11.4. Caso o consumidor/empreendedor tenha alcançado pontuações suficiente para 

pular alguma graduação, seja ela qual for, ele será reconhecido pela meta alcançada.  

 
 

12. PRÊMIOS (VIAGENS E CARROS) 
 
12.1. A Crescer Livre reconhece o trabalho e o esforço de cada 

Consumidor/empreendedor para cumprimentos das metas e obter os reconhecimentos. 

Por isso a Crescer valoriza os graduados com a entrega de PINS que identificam a 

graduação alcançada e ainda valoriza estes graduados com grandes premiações como 

descritas a seguir: 

a) Atingindo a graduação DIAMOND e confirmando a mesma, ou seja, atingindo 

essa graduação por mais uma vez dentro do período de qualificação, o 

consumidor/empreendedor ganhará uma viagem (para viajar sozinho) para 

um país da AMÉRICA DO SUL, com destino, data e permanência definidos 

pela Crescer Livre. 

 
a.1) Anualmente, o consumidor/empreendedor DIAMOND poderá ganhar 

esta premiação para viajar sozinho ou acompanhado. Para tanto ele deverá 

se requalificar. O período de requalificação é de 12 (doze) meses seguidos 

(de maio a abril de cada ano) onde o consumidor/empreendedor deverá 

manter a pontuação exigida deste título (de acordo com os termos do item 

11.2, letra “e”) por 2 (dois) meses dentro deste período de 12 (doze) meses 

para ter direito a viajar sozinho, ou por 4 (quatro) meses dentro deste período 

de 12 (doze) meses para ter direito a viajar levando um acompanhante. 

 
a.2) A viagem poderá ser usufruída somente pelo primeiro e segundo titular 

do cadastro e não poderá ser repassada para terceiros. O acompanhante é 

obrigatoriamente o segundo titular da conta. Caso o primeiro titular não possa 

ir na vigem, o segundo titular poderá usufruir do prêmio, mas não poderá 

incluir outro acompanhante. 

 

Obs: Caso seja de seu interesse e mediante a aprovação da Crescer Livre, 

o consumidor/empreendedor Diamond poderá (ou não) realizar a compra de 

um pacote extra, para um acompanhante, para o destino oferecido pela 

Crescer Livre, com preço e condições de pagamento a ser calculado no 

momento da compra, além das regras impostas no contrato de compra no 

ato do fechamento do pacote. Esta regra é mutável. A compra de um pacote 

extra poderá ser aprovado ou não mediante livre deliberação da Crescer 

Livre.  
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b) Atingindo a graduação GREEN DIAMOND e confirmando a mesma, ou seja, 

atingindo essa graduação por mais uma vez dentro do período de 

qualificação, o consumidor/empreendedor ganhará uma viagem (para viajar 

sozinho) para um destino INTERNACIONAL, com destino, data e 

permanência definidos pela Crescer Livre. 

 

b.1) O consumidor/empreendedor GREEN DIAMOND poderá ganhar esta 

premiação para viajar sozinho ou acompanhado. Para tanto ele deverá se 

requalificar. O período de requalificação é de 12 (doze) meses seguidos (de 

novembro a outubro de cada ano) onde o consumidor/empreendedor deverá 

manter a pontuação exigida deste título (de acordo com os termos do item 

11.2, letra “f”) por 2 (dois) meses dentro deste período de 12 (doze) meses 

para ter direito a viajar sozinho, ou por 4 (quatro) meses dentro deste período 

de 12 (doze) meses para ter direito a viajar levando um acompanhante. 

 
b.2) A viagem poderá ser usufruída somente pelo primeiro e segundo titular 

do cadastro e não poderá ser repassada para terceiros. O acompanhante é 

obrigatoriamente o segundo titular da conta. Caso o primeiro titular não possa 

ir na vigem, o segundo titular poderá usufruir do prêmio, mas não poderá 

incluir outro acompanhante. 

 

Obs: Caso seja de seu interesse e mediante a aprovação da Crescer Livre, 

o consumidor/empreendedor Green Diamond poderá (ou não) realizar a 

compra de um pacote extra, para um acompanhante, para o destino oferecido 

pela Crescer Livre, com preço e condições de pagamento a ser calculado no 

momento da compra, além das regras impostas no contrato de compra no 

ato do fechamento do pacote. 

 

c) Atingindo a graduação RED DIAMOND e confirmando esta qualificação por 

mais 3 vezes, dentro do período de 12 (doze) meses, contados a partir do 

momento do alcance desta meta pela primeira vez, o 

consumidor/empreendedor ganhará um carro zero quilômetros, no valor de 

até R$100.000,00 (cem mil reais). Este prêmio só será pago uma única vez 

para cada consumidor/empreendedor que atingir esta meta. Esse prêmio 

será adquirido pela Crescer na concessionária da marca e será entregue no 

em um evento oficial da empresa ou convenção anual, de acordo com o 

tempo de disponibilidade automóvel, cor e modelo na concessionária, com 

definição de data de entrega ao premiado determinado pela Crescer. O carro 

será entregue ao primeiro titular da conta, mas em nome da GO CRESCER 

ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA, e após seis meses, se o 

consumidor/empreendedor se manter ativo por este período como INFINTE 

e respeitar os termos do item 24, o carro será transferido para o nome do 

primeiro titular da conta. Enquanto o carro estiver em nome da Crescer e de 

posse do consumidor/empreendedor, todas as obrigações fiscais e 
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tributárias, como toda e qualquer outra despesa que este venha a existir, será 

de inteira responsabilidade do premiado, isentando-se a Crescer Livre de 

quaisquer gastos extras, sejam eles quais for, inclusive da posterior 

transferência do veículo. Caso existam pendências jurídicas, fiscais ou 

tributárias, sejam elas quais for, que não sejam quitadas pelo premiado, a 

Crescer Livre se reserva no direito de reaver o prêmio, em qualquer 

momento, em qualquer data e ainda descontar tais despesas diretamente dos 

bônus futuros do consumidor/empreendedor. Caso seja reivindica a 

devolução da posse do carro pela Crescer e o premiado não o fizer, ações 

jurídicas e cíveis poderão ser movidas pela Crescer contra o primeiro e 

segundo titular da conta em questão.  

Obs: A Crescer não se responsabiliza pelo seguro do veículo, sendo de 

inteira responsabilidade do premiado a contratação ou não de tal benefício.   

 

d) Atingindo a graduação BLACK DIAMOND e confirmando esta qualificação 

por mais 3 vezes, dentro do período de 12 (doze) meses, contados a partir 

do momento do alcance desta meta pela primeira vez, o 

consumidor/empreendedor ganhará um carro zero quilômetros, no valor de 

até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Este prêmio só será pago 

uma única vez para cada consumidor/empreendedor que atingir esta meta. 

Esse prêmio será adquirido pela Crescer na concessionária da marca e será 

entregue no em um evento oficial da empresa ou convenção anual, de acordo 

com o tempo de disponibilidade automóvel, cor e modelo na concessionária, 

com definição de data de entrega ao premiado determinado pela Crescer. O 

carro será entregue ao primeiro titular da conta, mas em nome da GO 

CRESCER ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA, e após seis meses, se o 

consumidor/empreendedor se manter ativo por este período como INFINTE 

e respeitar os termos do item 24, o carro será transferido para o nome do 

primeiro titular da conta. Enquanto o carro estiver em nome da Crescer e de 

posse do consumidor/empreendedor, todas as obrigações fiscais e 

tributárias, como toda e qualquer outra despesa que este venha a existir, será 

de inteira responsabilidade do premiado, isentando-se a Crescer Livre de 

quaisquer gastos extras, sejam eles quais for, inclusive da posterior 

transferência do veículo. Caso existam pendências jurídicas, fiscais ou 

tributárias, sejam elas quais for, que não sejam quitadas pelo premiado, a 

Crescer Livre se reserva no direito de reaver o prêmio, em qualquer 

momento, em qualquer data e ainda descontar tais despesas diretamente dos 

bônus futuros do consumidor/empreendedor. Caso seja reivindica a 

devolução da posse do carro pela Crescer e o premiado não o fizer, ações 

jurídicas e cíveis poderão ser movidas pela Crescer contra o primeiro e 

segundo titular da conta em questão.  

Obs: A Crescer não se responsabiliza pelo seguro do veículo, sendo de 

inteira responsabilidade do premiado a contratação ou não de tal benefício. 
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e) Atingindo a graduação ROYAL DIAMOND e confirmando esta qualificação 

por mais 3 vezes, dentro do período de 12 (doze) meses, contados a partir 

do momento do alcance desta meta pela primeira vez, o 

consumidor/empreendedor ganhará um SUPER CARRO zero quilômetro no 

valor de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais), uma SUPER viagem para 

um destino INTERNACIONAL com acompanhante, com destino, data e 

permanência definidos pela Crescer Livre e mais €10.000,00* (dez mil Euros) 

em espécie. 

 
Obs: Para este prêmio, tanto o carro, quanto a viagem terão as mesmas 

regras das premiações de todos os termos da cláusula 12. Já a premiação 

em dinheiro, será entregue diretamente ao primeiro titular da conta, em local 

e data definidos pela Crescer, podendo até mesmo ser efetuada durante o 

usufruto desta premiação. 

 

* €10.000,00 = Bônus Royal.  

 
12.2. Para ter direito ao prêmio alcançado após o cumprimento das metas, o 
CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR IDENPENDENTE deverá se manter ativo como 
INFINITE por mais três meses consecutivos após o cumprimento total da meta.  
 
OBS. Fica claro que, para poder usufruir dos prêmios conquistados, o 
CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR não poderá se desligar da empresa até a data de 
recebimento do referido prêmio. Caso o mesmo venha a se desligar, ou fique comprovado 
que o mesmo está praticando atos constantes nas cláusulas 23.9 e 24.2, o mesmo 
perderá o direito de receber o prêmio.  
 
 
13. RESGATE DAS BONIFICAÇÕES 

 
13.1. De todas as bonificações geradas mensalmente em sua rede, mais valores 
acumulados (se houver), o pagamento será realizado até o dia 15 (ou próximo dia útil) 
do próximo mês, exclusivamente via deposito (transferência), diretamente na conta 
bancária do titular do consumidor/empreendedor, de acordo com o item 13.6; 

 
13.2. Para recebimento das bonificações de consumo das redes, o 
Consumidor/empreendedor deverá estar com seu consumo pago e em dia; 

 
13.3. Não havendo o consumo mínimo de produtos e serviços que acumulem pelo 
menos 200 (duzentos) pontos dentro do mês vigente, a rede do 
consumidor/empreendedor não gerará nenhuma bonificação para o mesmo. 

 
13.4. Para recebimento dos bônus o consumidor/empreendedor deverá cumprir todas 
as regras deste manual e ainda: 

a) Para a Matriz Crescer Juntos o consumidor/empreendedor deverá ter no mínimo 
2 indicados diretos ativos, independentemente do nível em que se encontrem; 

 
b) Para a Matriz Crescer Mais, o consumidor/empreendedor deverá ter no mínimo 
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2 indicados diretos ativos na Matriz Crescer Juntos que já tenham adquirido o Kit 
Profissional, estando ainda alocados em lados diferentes na matriz Crescer Mais 
do consumidor/empreendedor em questão. 

 
Parágrafo Único: Cada consumidor/empreendedor poderá ter quantos indicados 
diretos quiser, realizando assim o derramamento para sua rede. O derramamento 
acontece alocando as pessoas da seguinte forma: 

 
a) Na matriz Crescer Juntos: sempre de cima para baixo, da esquerda para direita, 

preenchendo os espaços vagos existentes na menor equipe do nível em que o 
consumidor/empreendedor estiver preenchendo com suas indicações diretas. 

b) Na matriz Crescer Mais: sempre respeitando a configuração pré-determinada 
pelo patrocinador do consumidor/empreendedor em questão. 

 
13.5. Os pagamentos das bonificações somente serão realizados mediante pedido de 
saque no escritório virtual, que deverão ser realizadas entre os dias 01 e 10 de cada 
mês, em valores a partir de R$ 200,00 (duzentos reais), ou seja, enquanto não atingir 
este valor mínimo, os valores ficarão acumulados na carteira do 
consumidor/empreendedor; 

 
Obs: Caso o consumidor/empreendedor Independente não peça o saque dentro do 
período definido, o depósito somente será efetivado no próximo mês mediante a pedido 
de saque no período específico para tal. 

 
13.6. O consumidor/empreendedor ainda deverá cadastrar uma conta bancária 
comum, corrente ou poupança (em bancos autorizados pela Crescer) e em seu próprio 
nome e CPF. Conta conjunta será aceita somente se o titular do cadastro for o primeiro 
titular da conta bancária. Este cadastro é necessário por motivos internos e é 
indispensável, mesmo os bônus não sendo pagos por esse meio. 

 
13.7. Caso o consumidor/empreendedor já possua bonificações a receber, mas ainda 
não atenda algum dos requisitos dos itens anteriores, os valores ficarão acumulados e 
retidos, até que a irregularidade seja sanada e o pagamento possa ser realizado, no 
próximo período definido para tal. 

 
13.8. No caso de exclusão do sistema, o consumidor/empreendedor que tiver 
bonificações acumuladas a receber, perderá o direito de receber os valores disponíveis 
em carteira dentro do escritório virtual e também perderá o direito a qualquer outra 
premiação anteriormente conquistada; 

 
13.9. Será descontado do saldo mensal em carteira no momento do saque, uma taxa 
de saque de R$10,00 por cada saque realizado. 

 

13.10. O Consumidor/empreendedor deverá, no ato de sua adesão, nomear um 
SEGUNDO TITULAR para a conta. Em caso de falecimento do primeiro titular, o 
segundo titular herdará sua posição e o direito a recebimento de todos os prêmios e 
bônus antes destinados ao consumidor/empreendedor falecido. Para tal, o novo 
PRIMEIRO TITULAR deverá cumprir todas as normas e pré-requisitos deste contrato. 
Caso o novo primeiro titular deseje, poderá renunciar o benefício herdado ou desligar-
se da CRESCER em qualquer momento. 
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Parágrafo Único: O novo primeiro titular deverá nomear um novo SEGUNDO TITULAR 
para a conta que deverá seguir todas as regras e termos deste contrato. 

 
13.11. Caso de partilhas conjugais, a CRESCER se reserva o direito de honrar suas 
obrigações e o todo aqui regulamentado somente com o primeiro titular do cadastro. 

 
13.12. Para recebimentos dos bônus a Crescer Livre exige o envio de uma lista de 
“documentos exigidos”, disponibilizada no escritório virtual do 
consumidor/empreendedor em BANCO > SACAR > botão VER DOCUMENTOS, que 
deverá ser entregue à CRESCER LIVRE digitalizados, anexando-os no mesmo local 
indicado, clicando no botão ENVIAR. Existem documentações específicas para 
pessoas físicas e jurídicas que são: 

 
a) Pessoa Física:  

 Contrato de Consumidor/Empreendedor Crescer Livre, devidamente 
rubricado em todas as páginas, assinado conforme documento de identidade 
na última folha no local apropriado, juntamente com uma testemunha 
identificada pelo nome completo legível mais CPF.  

 Comprovante de residência (água, luz, TV a cabo ou telefone fixo) igual ao 
do cadastro 

 Documento de identidade (RG ou CNH) frente e verso.  
 

b) Pessoa Jurídica:  

 Contrato de Consumidor/Empreendedor Crescer Livre, devidamente 
rubricado em todas as páginas, assinado conforme documento de identidade 
na última folha no local apropriado, juntamente com uma testemunha 
identificada pelo nome completo legível mais CPF.  

 Comprovante da localização da empresa (água, luz, TV a cabo ou telefone 
fixo) igual ao do cadastro 

 Documento de identidade (RG ou CNH) frente e verso + cartão de CNPJ ou 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ que tenha, 
OBRIGATORIAMENTE o CNAE de Marketing Direto (7319-0). 

 
13.12.1. Para pessoas jurídicas, para recebimento dos bônus, o 
consumidor/empreendedor pessoa jurídica deverá enviar mensalmente à Crescer Livre, 
a nota fiscal de prestação de serviço de promoção de vendas, propaganda e 
publicidade, no valor correspondente ao pedido de saque, dentro os prazos e termos 
estabelecidos pelos artigos 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8 deste manual, para que seus bônus 
sejam depositados pela Crescer.   
 
13.12.2. Enquanto a documentação exigida não é entregue, as bonificações ficarão 
bloqueadas para saque. Assim que a documentação for recebida e autorizada pela 
CRESCER os bônus (se houver) serão desbloqueados. 
 
Obs.1: Toda documentação exigida no item 13.12 (a) e (b) deverá ser entregue à 
Crescer até o último dia de cada mês. A Crescer não se responsabiliza por 
documentações entregues fora do prazo, já dentro do período de saque no mês 
subsequente, ao qual não tenha sido aprovada a tempo do consumidor/empreendedor 
realizar o pedido de saque, ficando seus bônus bloqueados para até o próximo mês.  
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Obs.2: o não envio da “documentação exigida” não acarretará em perca ou expiração 
do bônus. Estes somente ficarão bloqueados até que a mesma seja devidamente 
entregue. 
 
13.13. A Crescer faz somente 1 (uma) tentativa de pagamento diretamente na conta 
cadastrada pelo consumidor/empreendedor que pedir saque. Caso ocorra a devolução 
da TED ou DOC pela instituição bancária por inconsistência nos dados bancários 
cadastrados pelo consumidor/empreendedor, uma “ordem de pagamento” será feita em 
nome e CPF do 1º titular da conta para que o mesmo possa sacar seu dinheiro em 
qualquer agência do banco Santander em território nacional.  
 
Obs.1: As “Ordens de Pagamento” ficam disponíveis para saque na instituição bancária 
por 30 dias. Após este prazo o valor é estornado e o saldo não retornará para saldo 
disponível em conta do consultor/empreendedor em questão.  
 
Obs.2: O saque na agência bancária obedece aos sistemas e regras da própria 
instituição, isentando a Crescer que quaisquer problema referente as dificuldades 
apresentadas no momento da retirada (saque) do referido bônus no Banco Santander.  
 
Obs.3: A Crescer se reserva no direito de reter ou bloquear pagamentos de 
bonificações para investigação, pelo tempo que for necessário, caso haja suspeita de 
fraude ou qualquer outra situação que venha a levantar dúvida da boa índole e boa fé 
do consultor/empreendedor, podendo a Crescer até mesmo instaurar processos cíveis 
ou criminais conta o consultor/empreendedor perante conclusão positiva da fraude ou 
má fé.  

 
 

 
14. TRANSFERÊNCIA DE CADASTRO 

 
É permitida a transferência de cadastro entre consumidores/empreendedores 
Independentes Crescer Livre. Para tanto é necessário que cada 
consumidor/empreendedor envolvido reconheçam firma do “documento de 
transferência de titularidade de cadastro” disponibilizado pela empesa e os originais 
sejam entregues à CRESCER. 

 
14.1. Em caso de óbito ou invalidez permanente, devidamente comprovada, do primeiro 
titular da rede do consumidor/empreendedor, será permitida a transferência da conta 
para o segundo titular previamente indicado, sendo que este somente poderá dar 
prosseguimento na rede caso seja de seu interesse, aceitando então todos os termos 
deste contrato, sendo que é de direito da pessoa beneficiária recusar o recebimento 
dos direitos jurídicos. 

 
14.2. Caso o primeiro titular da rede não tenha indicados previamente um segundo 
titular, a rede será entregue ao herdeiro de direito do primeiro titular de acordo com lei 
brasileira de hereditariedade. 

 
14.3. A indicação de um segundo titular será assegurada a apenas uma única pessoa, 
sendo que não é possível o desmembramento ou partilha da rede já formada. 
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14.4. Em caso de partilhas conjugais, a Crescer se reserva no direito de honrar suas 
obrigações somente com o primeiro titular do cadastro, uma vez que não é possível o 
desmembramento ou partilha da rede de consumidores já formada. 

 
14.5. O segundo titular será indicado exclusivamente para efeitos de sucessão de um 
determinado cadastro, salvo definições contidas nos 14 e 15, ou outras que a 
CRESCER LIVRE julgar de acordo, desde que haja um pedido formal por parte do 
CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDEPENDENTE através de e-mail ou do sistema 
de tickets (suporte) da Crescer.  

 
14.6. O segundo titular só poderá assumir a primeira titularidade do cadastro, caso 
cumpra todos os pré-requisitos contidos neste Manual em todos seus termos.  

 
Obs 1: caso o segundo titular seja um menor de 16 anos o mesmo só poderá assumir 
a primeira titularidade após completar 16 anos e passar a ter direitos políticos. Até lá, o 
cadastro ficará totalmente parado, não podendo ser utilizado por terceiros para nenhum 
fim.  
 
Obs 2: caso o segundo titular venha a ter que suceder a posição do primeiro titular de 
uma conta e, se este segundo titular já tiver um cadastro como primeiro titular em outro 
ID, como não é possível ter dois cadastros de primeira titularidade na Crescer Livre, o 
contemplado não poderá suceder a esta posição. Neste caso, o contemplado poderá 
fazer uma escolha sobre qual ID ele assumirá a primeira titularidade e deverá abrir mão 
da primeira titularidade do outro, podendo, neste caso, atribuir um novo segundo titular 
no ID ao qual será ocupado pelo segundo titular cadastrado ou se tornar apenas 
segundo titular do outro ID, transferindo a primeira titularidade para outra pessoa 
através do “documento de troca de titularidade de cadastro”. 
 
Obs 3: consumidores/empreendedores cadastrados como primeiro e segundos titulares 
em ID’s diferentes, tem suas contas de ID’s diferentes consideradas totalmente 
independentes uma da outra, não existindo a “unificação de ID’s”.  

 
 

15. EXCLUSÃO DO CADASTRO 
 

 
15.1. POR REQUISIÇÃO DO CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR 

 
Só é permitida a exclusão do sistema a pedido do consumidor/empreendedor primeiro 
titular da conta, que deverá enviar uma requisição de exclusão via e-mail (do próprio e-
mail cadastrado no sistema da Crescer Livre) solicitando a própria exclusão, que deverá 
ser enviado para suporte@crescerlivre.com.br ou para o sistema de tickets em 
https://crescerlivre.freshdesk.com/support/home incluindo o pedido formal escrito em 
primeira pessoa e constando todos os dados pessoais do consumidor/empreendedor 
(Nome Completo, CPF e ID de Cadastro). Após comprovada ser a pessoa solicitante a 
Crescer Livre realizará a exclusão definitiva do sistema. A CRESCER LIVRE não se 
responsabiliza por quaisquer arrependimentos ocorridos posteriormente ao 
pedido de exclusão. 

 
15.2. Neste caso, após ser excluído, é permitido ao consumidor/empreendedor se 
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cadastrar novamente, pagando uma nova taxa de adesão, porém o novo cadastro só 
poderá ser realizado após o período de 6 (seis) meses de carência. 

 
15.3. Este Consumidor/empreendedor poderá pedir o resgate de seu saldo em carteira 
(se houver) integralmente e deverá fazê-lo juntamente ao seu pedido de exclusão do 
sistema. O valor será debitado em conta de acordo com os prazos e termos dos itens 
13.5 e 13.12. 

 
15.4. Também é permitido que o patrocinador de um consumidor/empreendedor excluir 
cadastros de diretos que ainda não tenham pago efetivamente o Kit de Entrada. Esta 
exclusão deverá ser feita através do botão “Excluir Pré-Cadastro” dentro do backoffice 
do patrocinador em questão.  

 
15.5. Para aqueles consumidores/empreendedores que, mesmo tendo pago o Kit de 
Entrada, mas não se ativar durante 03 (três) meses consecutivos, estes serão 
bloqueados no sistema. O desbloqueio só será feito administrativamente pela Crescer 
mediante pagamento de um pedido de, pelo menos, 200 pontos.  

 
Obs.: O pagamento deverá feito, por fora do sistema, via boleto bancário emitido pela 
Crescer, via depósito bancário ou transferência on-line. Somente após compensado e 
confirmado o pagamento é que a Crescer irá liberar novamente o acesso ao escritório 
virtual deste consumidor/empreendedor.  

 
15.6. Para aqueles consumidores/empreendedores que, mesmo tendo pago o Kit de 
Entrada, não se ativarem por 06 (seis) meses consecutivos, serão permanentemente 
excluídos do sistema e todas as bonificações, premiações ou ganhos residuais (casa 
existam) serão perdidos definitivamente.  
Obs.: Após esta exclusão o consumidor/empreendedor em questão poderá, caso 
deseje, fazer um novo cadastro, iniciando em uma nova posição na rede. 

 
 
 
16. CADASTRO COM MESMO CPF 

 
Não é permitido mais de um cadastro na CRESCER com o mesmo CPF como primeiro 
titular de um ID. 

 
 
17. TROCA DE POSIÇÃO 

 
NÃO é permitida a troca de posição dentro da rede, de nenhuma forma. 

 
 
18. LEGISLAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 

 
A Crescer atuará no segmento de Marketing Multinível, sendo que, informa que para o 
referido setor de atuação são aplicadas as disposições contidas no Código Civil 
Brasileiro Lei nº 10.406/02 e legislação esparsa. 

 
 
19. SIGILO 
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É de inteira responsabilidade da empresa Crescer manter o sigilo das informações 
prestadas pelos seus consumidores/empreendedores, sendo de igual forma, dever dos 
consumidores/empreendedores manter sigilo quanto às informações privilegiadas 
transmitidas pela Crescer, quanto ao negócio, estratégias comerciais, treinamentos 
entre outros, podendo gerar aplicação de sanções caso descumprido. 

 
 
20. VIGÊNCIA E VALIDADE DO MANUAL DE NEGÓCIOS 

 
Salvo necessárias alterações, as regras contidas no presente manual de negócios 
vigorarão até dezembro/2018, sendo que a Crescer se reserva no direito de, a qualquer 
momento, modificar os termos e condições deste contrato, sendo que prestará 
informação ao consumidor/empreendedor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
pelo Escritório Virtual do consumidor/empreendedor independente. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. A versão mais atualizada deste presente manual de negócios 
revoga todos as outras anteriores. 
 

 
21. DIREITOS DE IMAGEM 

 
Todos os consumidores/empreendedores cadastrados na Crescer desde já autorizam 
de maneira irrestrita, irrevogável e irretratável a utilização e veiculação da sua imagem, 
a título gratuito, quer seja em fotos, folders, materiais publicitários, materiais 
promocionais, revistas, jornais, outdoor, busdoor, televisão, cinema, mídias impressas 
e alternativas, materiais publicitários institucionais, em veículos próprios, manuais de 
treinamento, catálogos, internet, site da empresa Crescer e/ou qualquer outro meio de 
divulgação para fins de publicidade sem qualquer limitação de número de inserções 
e/ou reproduções, bem como pelo prazo indeterminado e/ou até que a empresa 
entenda como conveniente a utilização das referidas imagens, desde que dentro dos 
princípios da boa moral e costumes. 

 
21.1. O consumidor/empreendedor também autoriza a empresa Crescer a utilizar-se de 
montagens podendo proceder aos cortes e as fixações necessárias em conjunto ou 
isoladamente com alguns dos materiais acima descritos. 

 

 
22. LOJA VIRTUAL 

 
Todos os consumidores/empreendedores, e apenas estes, terão acesso a LOJA 
VIRTUAL para compra dos produtos ou serviços, brindes, materiais extras de 
divulgação e produtos e serviços de ativação e recompra. 

 
22.1. Todos os produtos adquiridos na loja virtual darão direito a bonificação e/ou 
pontuações específicas de acordo com o valor consumido dentro da loja virtual e de 
acordo com as regras deste manual. 
 
22.2. O escritório virtual (cadastro) de cada consumidor/empreendedor é totalmente 
restrito para uso individual do primeiro titular do cadastro (a exceção se dá para a 
administração da Crescer Livre), devendo o mesmo manter total sigilo de sua senha de 
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acesso e de sua senha de segurança, não passando estas para ninguém.  
Obs: A Crescer não se responsabiliza para danos causados a contas que tenham sido 
acessadas por terceiros mediante ao uso das senhas pessoais do primeiro titular. Se 
isso ocorrer, é fato que, só foi possível, por que o próprio titular divulgou tais senhas 
para terceiros má intencionados.  

 
 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS E CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

 
23.1. Cada Consumidor/empreendedor só poderá se cadastrar uma única vez. 

 
23.2. Não é permitida a troca de patrocinador ou posição dentro da rede entre os 
participantes. 

 
23.3. Ao se cadastrar o consumidor/empreendedor declara ter preenchido todos os 
dados do endereço de entrega corretamente, sendo que a Crescer não se 
responsabiliza por entregas em que o endereço no cadastro esteja incorreto ou 
incompleto. 

 
23.4. O consumidor/empreendedor deve seguir o manual de negócios da Crescer, não 
divulgando de forma diversa o plano da empresa, que possa levar o novo 
consumidor/empreendedor a interpretar informações erradas ou desconexas ao 
presente manual de negócios. 

 
23.5. A Crescer não divulga ou promete ganhos financeiros além do contido no 
presente manual, sendo que o participante que fizer de forma diversa poderá ser 
penalizado, até mesmo sendo excluído do sistema, sem direito a qualquer tipo de 
indenização. 

 
23.6. Fica vedado ao participante, divulgar o negócio de maneira diversa do contido no 
presente manual de negócios, e/ou prometer aos consumidores/empreendedores 
produtos, bonificações ou serviços em desacordo com as regras da empresa, bem 
como fica vedada a cobrança de quaisquer valores senão os contidos no presente 
manual, nem mesmo a prometer ganhos fáceis ou cargos e salários, sendo que o 
descumprimento ensejará a tomada de medidas judiciais cabíveis. 

 
23.7. A Crescer não permite a divulgação de postagens pessoais em seus canais 
oficiais de comunicação (ex.: facebook, blog, etc.), isso inclui divulgar o ID pessoal em 
comentários e/ou postagens na página da empresa, a divulgação do ID de cada 
consumidor/empreendedor deve ser feita de maneira individual através da página 
pessoal de cada consumidor/empreendedor. 

 
23.8. A Crescer isenta-se de quaisquer responsabilidades pela divulgação do plano de 
negócio de forma incorreta ou diversa da contida no presente manual, tampouco 
promete cargos ou salários fixos a quaisquer pessoas que sejam no desenvolvimento 
do negócio de MMN ao qual está promovendo.  

 
23.9. O aliciamento (convocação explicita, implícita ou qualquer outra forma de convite 
realizado a qualquer consumidor/empreendedor Crescer para outras empresas 
concorrentes, diretas ou indiretas) é totalmente proibido para qualquer 
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CONSUMIDOR/EMPREENDEDOR INDEPENDENTE CRESCER. 

 
Obs. Fica definido como prova culminante de aliciamento toda e qualquer imagem ou 
áudio (digitalizado ou gravado), além de fotografias, depoimentos ou denúncias de 
terceiros, até mesmo de pessoas não cadastradas na Crescer, obtidos pela CRESCER 
de qualquer fonte relevante. 

 

23.10. O não seguimento das regras descritas no presente manual de negócios 
implicará no bloquei imediato ou até mesmo na exclusão do cadastro do 
consumidor/empreendedor, não podendo este participar do bônus da sua rede, 
podendo a Crescer, a seu exclusivo critério, adotar quaisquer ações ou medidas que 
julgue necessárias e apropriadas para a manutenção da total lisura e boa-fé do negócio. 

 
23.11. Considera-se afronta ao código de ética e conduta e consequentemente 
exclusão do consumidor/empreendedor do sistema a criação de homepages com 
qualquer nome/forma/logotipos e/ou etc., que diga respeito a Crescer, utilizando-se, 
deixando transparecer ou subentender, como se estes fossem CANAIS OFICIAIS da 
empresa. 

 
23.12. A Crescer reserva-se no direito de alterar o presente manual de negócios 
sempre que necessário ao bom e fiel cumprimento e andamento do negócio, sendo que 
o consumidor/empreendedor será comunicado previamente, através dos canais de 
comunicações oficiais da empresa (Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp, 
Telefone, E-mail, E-mail marketing, Mala Direta, Listas de Transmissão, Grupos de 
Whatsapp, Página Oficial na Internet, Escritório Virtual, Avisos e Informativos, etc). 

 
23.13. Toda e qualquer abordagem pelo participante em indicação de novos 
consumidores/empreendedores, deve ser feita como pessoa física, com caráter 
personalíssimo, não se passando ou respondendo pela empresa. O 
consumidor/empreendedor não é sócio, empregado, franqueado, procurador, preposto 
da Crescer, não havendo subordinação, hierarquia e nem cumprimento de horário. 

 
23.14. A Crescer não se responsabiliza pelo insucesso no desenvolvimento deste 
sistema por parte de seus consumidores/empreendedores. Todos os resultados, sendo 
negativos ou positivos, são de inteira responsabilidade de cada 
consumidor/empreendedor independente no desenvolvimento do trabalho diário dentro 
deste sistema, que poderá desistir do projeto a qualquer momento, sem nenhuma 
cobrança de juros ou multa. 

 
 

 
24. EXCLUSIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO CRESCER LIVRE 

 
24.1. É livre a qualquer consumidor/empreendedor trabalhar outros marketings de 
relacionamento (exceto quando enquadrados no artigo 24.2 deste manual), desde que 
sua atuação não fira os termos da cláusula 23 deste CONTRATO, principalmente o item 
23.9 e sua observação. 

 
24.2. Fica definido que, para consumidores/empreendedores graduados a partir de 
DIAMOND, é terminantemente vedada a participação deste consumidor/empreendedor 
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em qualquer outra empresa de marketing de relacionamento, marketing multinível ou 
vendas diretas do mesmo seguimento da CRESCER, passando a ter, 
automaticamente, a partir do momento da obtenção do título em seu backoffice, sua 
atuação na CRESCER determinada como “exclusiva” dentro do seguimento de 
produtos de supermercado (linha básica de alimentação, higiene e limpeza) ou outra 
área de atuação da Crescer. 

 
Obs. Qualquer evidencia que comprove a participação deste 
consumidor/empreendedor em outra empresa conflitante como descrito neste item, 
culminará no bloqueio imediato do seu ID, além da perca dos bônus a receber (se 
houver) em qualquer tempo em qualquer data. 
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Dúvidas sobre o regulamento, entre em contato com a Crescer através dos canais de 
atendimento do SAC: 

 
 

 
Telefone Fixo: (31) 3354-0260 - Whatsapp Suporte: (31) 97171-4216 E-

mail Suporte: suporte@crescerlivre.com.br 

E-mail Contato: crescer@crescerlivre.com.br 
 
Sistema de Tickets: https://crescerlivre.freshdesk.com/support/home 

 
 

 

Seja bem vindo ao inicio de uma nova jornada! Seja bem vindo a uma nova vida! Seja 
bem vindo à Crescer Livre!! 

 
 

 
#VAMOSCRESCERJUNTOS 
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