
Prezados Líderes dōTERRA® Brasil, 

É com grande satisfação que iniciamos nosso projeto de revendedores. Sem dúvidas, este 
é um marco na história da dōTERRA Brasil. Esta nova modalidade trará mais dinamismo ao 
negócio e conseguiremos levar os benefícios dos óleos cada vez a mais pessoas.

QUEM PODE SE CADASTRAR COMO REVENDEDOR dōTERRA?

Empresas de serviço das áreas da saúde e beleza, como por exemplo: salões de beleza, 
clínicas de estética, fisioterapia, quiropraxia e similares, que não possuam (nem mesmo 
seus sócios) um ID dōTERRA.

O QUE É NECESSÁRIO PARA O CADASTRO?

Preencher o Formulário de Cadastro de Revendedor e enviar para o e-mail
revenda@doTERRA.com, juntamente com cópias dos seguintes documentos:

       o    Última alteração do contrato social.
       o   Cartão de CNPJ.

Importante: Candidatos a revendedores necessitam ter inscrição estadual para emitir NF de 
revenda de produtos.

QUAIS OS BENEFÍCIOS EM SER UM REVENDEDOR dōTERRA?

Eles comprarão pelo mesmo preço que compram nossos Consultores de Bem-Estar e 
Clientes Preferenciais, tendo como sugestão de revenda os preços sugeridos pela 
dōTERRA, ou acima.

QUEM NÃO PODE SE CADASTRAR COMO REVENDEDOR dōTERRA?

Pessoas físicas e empresas de comércio, como por exemplo: farmácias, farmácias de
manipulação e lojas de produtos naturais.

Importante: Consultores de Bem-Estar e Clientes Preferenciais não podem ter outro ID, 
mesmo como revendedores.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas e ou sugestões, através do 
e-mail revenda@dōTERRA.com.

A dōTERRA acredita que tem contribuído com as famílias e a forma como cuidam de seu 
bem estar, compartilhando os óleos essenciais por meio de sua comunidade global de 
Consultores de Bem-Estar, Clientes Preferenciais e agora também Revendendores.

Clique aqui para baixar e preencher o Formulário de Cadastro de Revendedor.

Sucesso e saúde a todos!

https://media.doterra.com/br-otg/pt/forms/cadastro-de-revendedor-retail-agreement.pdf
https://media.doterra.com/br-otg/pt/forms/cadastro-de-revendedor-retail-agreement.pdf
https://media.doterra.com/br-otg/pt/forms/cadastro-de-revendedor-retail-agreement.pdf


Assinatura do Requerente (aqui e no verso) Data

PARTE 1 Dados Cadastrais

Denominação Social do Requerente

Número do CNPJ

Endereço

Complemento

Bairro, Cidade, Estado, CEP

Número do Telefone

Nome do Cadastrador

Nome do Patrocinador (se diferente do Cadastrador)

(se diferente do Cadastrador)

E-mail

Número do Cartão de Crédito Código de Verificação

Data de ValidadeNome como escrito no cartão

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE REVENDEDOR
BRASIL

Dados do cartão de crédito devem ser submetidos através da inscrição online no www.mydoterra.com

Endereço de Cobrança

Cidade / Estado CEP

Mesmo endereço acima
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Sim!

PARTE 4

30%

PARTE 3

Envie para o endereço acima

Clube do Produto do Mês: Programe um pedido de

Data de envio do pedido LRP (os dias __, __, __ não

Qtd Produto

T TAL

®

• 

®™

®™
  R$ 607,00 • 138 PV

  1 ®
• 127 PV

PARTE 2

Envie para o endereço acima

* Pontos serão resgatados 60 dias após o cadastro se os requisitos forem preenchidos.

 • 
Qtd    Qtd    

para ganhar 20% do PV de
sua compra em pontos.

para ganhar 25% do PV de
sua compra em pontos.

   

Inicie com 10% Inicie com 15%

Total Economizado e Crédito de Produtos

• 400 PV



 CADASTRO DE REVENDEDOR - TERMOS E CONDIÇÕES

BRASIL

1  Solicitação de Cadastro: 

 
2  Taxa de Cadastro: 

3  Veracidade de Informações: 

4  Capacidade: 

5  Adesão aos termos e condições do Formulário: 
aceito/adiro, integralmente e sem ressalvas

6  Termo de Condições e Políticas: 
Declaro e garanto que li cuidadosamente, compreendi, avaliei e concordo
mãos ou disponibilizada eletronicamente, e, livremente, optei

7  Adesão ao Termo de Condições e Políticas: 
aceito/adiro, integralmente e sem ressalvas

8  Contrato de Revendedor: 

Contrato de 
Revendedor

9 

10  Imagem: 

Assinatura do Requerente Data
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