
Um único membro não pode ter mais de uma conta, isto é, ser titular de uma conta e 
Co-Requerente em outra conta ou vice-versa. Também é configurada conta duplicada a existência 
de interesse financeiro ou ser Co-Requerente em mais de uma conta. Importante: Casais só podem 
ter uma única conta.

Conta Duplicada

• Um membro não pode ter conta em outra organização, mesmo que em nome de outra 
pessoa. Se desejar mudar de organização deve atender o periodo de inatividade (6 a 12 
meses) e não deve fazer nenhuma compra ou participar de consultoria na sua conta ou em 
qualquer outra conta, mesmo em nome de outra pessoa.

• É terminantemente proibido convidar ou aliciar membros de outras equipes, visando que 
estes integrem uma nova organização.

Conflito de interesse ocorre quando as mesmas informações pessoais (ex.: nome, endereço, etc) 
são usadas por várias contas. O conflito de interesse também é demonstrado quando um membro 
controla ativamente a(s) conta(s) de outro(s) membro(s). Não é permitido que haja conflito de 
interesse entre contas, isto é, o mesmo membro utilizando-se de mais de uma conta, direta ou 
indiretamente.

O Consultor de Bem-estar pode utilizar o seu site mydoterra para a divulgação de sua consultoria 
e produtos nas redes sociais. No entanto, não é permitido que os produtos dōTERRA sejam 
revendidos em nenhum website. Caso tenha alguma dúvida entrar em contato através do e-mail 
conformidade@doterra.com.

Termo de Condições e Políticas 
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O Consultor de Bem-estar deve conduzir os negócios com absoluta honestidade e integridade e 
dar suporte para a sua equipe seguindo estes valores. É terminantemente proibido acessar ou 
utilizar o escritório virtual (VO) de outros membros, mesmo dos seus downlines. O membro não 
deve compartilhar sua senha com outros membros, mesmo com seus uplines. Lembre-se: seu 
login e senha são de uso pessoal e intransferível.

Código de Ética

O Consultor de Bem-Estar não deve criar postagens ou fazer divulgações sobre o Plano de 
Bonificação com promessa de ganhos ou informações que possam levar pessoas a acreditarem 
que irão lucrar valores específicos ou que não condizem com a política da dōTERRA.

Promessa de ganhos 

Conta Cruzada

Conflito de Interesse

Websites

https://www.doterra.com/BR/pt_BR/policy-manual-section-1
https://www.doterra.com/BR/pt_BR/policy-manual-section-5
https://www.doterra.com/BR/pt_BR/doterra-policy-manual-section-2
https://www.doterra.com/BR/pt_BR/policy-manual-section-4
https://www.doterra.com/BR/pt_BR/doterra-policy-manual-section-2
https://www.doterra.com/BR/pt_BR/policy-manual-section-6


Promoção e Vendas em Mídias Sociais

• O Consultor de Bem-Estar pode divulgar os produtos da dōTERRA com finalidade exclusiva
de se identificar como um Consultor de Bem-Estar e promover a sua consultoria;

• Os produtos adquiridos pelos Consultores de Bem-Estar são para consumo próprio e não
podem ser revendidos em nenhuma hipótese e por nenhum meio; Se você deseja ser um
revendedor entre em contato através do e-mail revenda@doterra.com.
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Alegações Médicas não Autorizadas

• Não relacione o uso dos óleos essenciais com nomes de doenças, com sintomas de doenças, 
condições médicas ou estado de saúde;

• Não utilize palavras como previne, trata, cura, combate, antialérgicos, remédio, medicina, 
farmácia, antivirais, etc.;

• Analisar a publicação de maneira geral, imagem, legendas, comentários de terceiros e 
hashtag (#), a fim de garantir que nenhum item faça referência às alegações não autorizadas;

• Para mais informações sobre alegações médicas não autorizadas, consultar o nosso Guia 
Rápido de Alegações disponível no site do Brasil.

Aprovação para Eventos

Preencha o Formulário de Envio de Evento e o envie com antecedência mínima de 4 semanas da 
data de realização do evento para o Departamento de Conformidade, através do e-mail 
conformidade@doterra.com.

Reembalagem

Não é permitida a criação de novos produtos a partir dos produtos dōTERRA com intenção de 
revenda, assim como não é permitida a alteração de embalagem, de rótulo e/ou de apresentação 
do produto.

Divórcio
Caso você queira remover o (a) Co-requerente da conta ou fazer alteração do nome por motivo de 
divórcio, o(a) mesmo(a) deve contatar o Departamento de Conformidade através do e-mail 
conformidade@doterra.com e seguir as instruções recebidas.

Falecimento

O parente mais próximo ou o inventariante de bens deve entrar em contato com o Departamento 
de Conformidade através do e-mail conformidade@doterra.com e seguir as instruções recebidas.

O Manual do Consultor de Bem-estar doTERRA pode ser encontrado aqui.
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Violações de Marca Registrada

O consultor de Bem-Estar NÃO pode usar o nome “dōTERRA” ou suas descaracterizações como parte 
de nomes de domínio ou página, nome de título ou subtítulo, nome de site, ou nome de usuário. Ex: 
“dōTERRA.com.br”, “dōTERRAcompany.com.br”, “dōTERRAcorporate.com” etc., “dōTERRA”, “dóTERRA”, 
“dôTERRA”.
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