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Excelentíssimo Senhor Juiz da 4ª. Vara Federal de Goiás Dr. Juliano Taveira 

Bernardes,  

Processo: . 18517-10.2013.4.01.3500 – Ação Civil Pública 

Autor: Ministério Público Federal 

Réus:  Embrasystem – Tecnologia em sistemas, Importação e Exportação Ltda. e outros 

 

Respondendo à intimação enviada por comunicação eletrônica recebida em 29 de 

janeiro de 2016, referente à intimação nos autos do Processo n. 18517-

10.2013.4.01.3500 à fl.1973, apresento, respeitosamente, perante V.Exa. o 

RESULTADO DA PERÍCIA REQUERIDA, com as respostas itemizadas por parte do 

Ministério Público e Representantes da Ré 

 

Além deste documento, anexo um pen-drive contendo todo o material recebido 

da Ré por requisição deste Perito e arquivo excel com memória de cálculo das tabelas 

do Anexo. 

 

Reitero ainda a total disposição deste Perito para a elucidação de eventuais 

dúvidas e qualquer outra informação. 

 

Em 23 de junho de 2016, 

 

__________________________________________ 

Eduardo Pontual Ribeiro 

Economista (CORECON-RS 5652-9) 
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Relatório de Atividades 

Foram requeridos documentos da Ré e que foram recebidos em duas 

remessas, a primeira em abril de 2016 (pasta ‘dados empresa’) e a segunda 

em junho de 2016 (pasta ‘dados empresa 1o jun’). O conteúdo do material 

recebido está no pen-drive em anexo, com o rol, aqui de arquivos e datas. 

 

 

Item I 

 

Item II 

 

Item III 

 

Item IV 
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Item V 

 

 

Item VI 

 

Item VII 

Não existe arquivos no item VII. 

Item VIII 

 

 

Índice de documentos 2 

 



Processo n. 18517-10.2013.4.01.3500 -  RESULTADO DA PERÍCIA REQUERIDA 
 

 

4 
 

Documentos – DFUnepxmil 

 

TV Unepxmil – treinamentos e promoção 

 

 

O documento anexo sintetiza a troca de e-mails com os representantes da Ré. “E-mail de 

Instituto de Economia - UFRJ - Re_ Dados Adicionais - perícia - BBOM Goiânia.pdf” 
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Perguntas MPF (fl. 1803-1806) 

1) Quais os principais produtos comercializados e a quem eles estão 

destinados, ou seja, o público-alvo da Ré? 

À fl.228-232
1
, em reprodução do sítio vinculado ao grupo Embrasystem, há 

vários produtos anunciados, como cafés, ozonizador de água, produtos de beleza, 

produtos químicos, energéticos e serviços de telecomunicações, além do serviço de 

rastreamento veicular, apresentado como mais relevante. Dois Sistemas de vendas 

podem ser identificados nos autos: BBOM e BBOM+. 

 

Informações enviadas a pedido deste perito sobre “Catálogo de Produtos” (item 

“iv” do material enviado) referem-se a outro Sistema, intitulado BBOM+, sem 

identificação de data. Neste Sistema BBOM+, além do serviço de rastreamento veicular, 

há outros produtos de uso pessoal e para o lar. Como não há especificações destes 

produtos, nem comprovação de que estavam à venda em 2013 não consideramos estes 

outros produtos na análise abaixo. 

 

Baseados em documentos chamados de “Apostilas – Plano de Negócios” da 

Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM, sobre o negócio envolvendo rastreadores, é possível 

concluir o que segue. 

 

A EMBRASYSTEM, através do seu Sistema BBOM, atuava com a 

comercialização de parceria empresarial (autodenominado Multinível) mediante 

associação ao Sistema
2
.  

 

No Sistema BBOM o associado investia na aquisição de pacotes para revenda de 

duas formas: vendas de serviços de rastreamento e comodato do equipamento de 

rastreamento (chamado de Sistema UNEPXMIL) pelo próprio associado ou vendas 

diretas dos serviços de rastreadores pela própria BBOM.  

 

Ao mesmo tempo o Sistema UNEPXMIL constituiria franquias empresariais de 

instalação, manutenção e serviços vinculados aos Rastreadores
3
. 

 

Os pacotes se referiam a rastreadores veiculares (ref. Anexo C, verso fl. 265). O 

Sistema BBOM era dependente do funcionamento do Sistema UNEPXMIL para 

instalação dos rastreadores e serviços associados
4
. 

 

                                                           
1
 Todas as referências de fl. dizem respeito aos autos do processo ACP 18517-10.2013.4.01.3500, exceto 

onde indicado. 

2 BBOM (fl. 254 – Contrato de Associação e Parceria Empresarial, , p.6, apresentação “3.pdf”, datado de 

abril de 2013, e p.4, apresentação “4.pdf”, do material  “Apostilas - Planos de Negócio BBOM” das 

informações complementares requeridas) (fl. 538-544) 

3 (p.23, apresentação “3.pdf” do material  “Apostilas - Planos de Negócio BBOM” das informações 

complementares requeridas) 

4 p.23, apresentação “3.pdf” do material  “Apostilas - Planos de Negócio BBOM” das informações 

complementares requeridas. 
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Dados os dois produtos comercializados, parceria empresarial via aquisição de 

pacotes e vendas diretas de serviço de rastreamento e comodato de equipamento de 

rastreamento veicular, a leitura dos contratos disponíveis nos autos e informações 

enviadas apontam dois tipos de público: (i) pessoas físicas para parceria empresarial; e 

(ii) pessoas físicas ou jurídicas proprietários de veículos automotores para o serviço de 

rastreamento e comodato do equipamento. 

 

Por fim vale destacar que obrigatoriamente a pessoa física na parceria 

empresarial era também usuária do serviço de rastreamento em pelo menos um veículo, 

pois o Contrato de Associação e Parceria Empresarial – “Sistema BBOM”, (fl. 251) e a 

p.12, apresentação “4.pdf” da documentação “Apostilas - Planos de Negócio Bbom” 

(informações complementares requeridas) explicitam que em cada pacote de adesão um 

dos rastreadores é para uso pessoal. 

 

Em síntese, os produtos comercializados pela Ré eram as franquias (empresariais 

e individuais, este último, o Sistema BBOM, organizado em rede de franquias) e 

serviços de rastreamento de veículos. 

 

 

 

 

2) Quais foram as projeções de demanda estimadas pela Ré para o 

mercado consumidor de seu produto? 
 

À p. 22 da apresentação PPT intitulada “PLANO DE NEGÓCIOS E 

EXPANSÃO UNEPXMIL.pptx” enviada a pedido pelos representantes da Ré para este 

perito, datada de 2013, mostra que uma franquia individual média teria um volume de 

300 rastreadores/franquia/ano de vendas. Com uma expectativa de 4710 franquias 

individuais a apresentação indica um volume de 1.413.000 (um milhão, quatrocentos e 

treze mil) rastreadores/ano como potencial de vendas rede (através do canal intitulado 

‘franquia individual’, que representa o sistema chamado pela Embrasystem de 

multinível).  

 

Já através das franquias empresariais (lojas físicas onde são feitas as instalações 

e vendas diretas de serviços de rastreamento, sem o uso de associados) há a expectativa 

de 1848 rastreadores/franquia/ano o que levaria a um total através deste canal de venda 

de 1.036.728 (um milhão, trinta e seis mil, setecentos e vinte e oito) rastreadores/ano.  

Isto leva a um total previsto de 2.449.728 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove 

mil, setecentos e vinte e oito) rastreadores/ano contratados. 

 

Importante notar que este número de rastreadores/ano contratados não implica 

em que a cada ano sejam adquiridos junto a fabricantes este montante, pois os 

rastreadores são cedidos em regime de comodato ao cliente, que paga uma mensalidade 

pela prestação de serviço de rastreamento. O volume se refere ao estoque de 

rastreadores que estariam contratados a cada mês. As compras seriam realizadas para 

alcançar este volume de negócios. Assim, havia na documentação a previsão de adquirir 

2.449.728 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e oito) 

no plano de expansão, sem levar em conta produtos furtados, perdidos, não devolvidos 

por comodatários ou inservíveis por razões variadas. 
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3) As descrições técnicas prestadas pela BBOM acerca dos 

rastreadores veiculares e o serviço de monitoramento são 

suficientemente claras? 

 

Sobre informações técnicas dos rastreadores veiculares e do serviço de 

monitoramento foi possível identificar nos autos o  Contrato de Associação e Parceria 

Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-265) em seu ANEXO C assinado pelos 

Associados ao Sistema BBOM. Para estes associados, de acordo com este contrato com 

modelo de maio de 2013, seu Anexo C (verso fl. 265) descreve especificações técnicas 

associados a dois modelos de rastreadores MXT-140 A e MXT-140 B como ‘modelos 

disponibilizados’, como tamanho, peso, modem quad-band e outros 8 itens. Não há 

informações sobre o serviço de monitoramento em si. 

 

Diante desta lacuna, este perito requereu aos representantes da Ré o envio de 

“item “vi” Documentação (manual de instruções, contrato de serviços, etc...) enviada 

aos compradores de rastreadores”. Foram enviadas pela Ré como resposta cópias 

eletrônicas de: 

  

(i)  “Manual Calamp LMU800.pdf” referente ao rastreador adquirido 

da empresa Overbook;  

(ii)  “Contrato de comodato de equipamentos” “CONTRATO-

COMODATO-EQUIPAMENTOS.pdf” 

 

A leitura do “Contrato de Comodato de Equipamentos” aponta em seu Parágrafo 

Quarto” um “Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços”, que não estava 

nos autos nem fora enviado a este Perito. Desta forma, foi requerido tal documento, em 

que foi enviado, em 1º de junho o arquivo eletrônico “Termo_de_adesao (contrato de 

comodato e prestação de serviços).pdf” .  

 

Por fim, em 1º de junho último foi recebido material em pasta eletrônica 

intitulada “Documentos - Disponibilizados para Franqueados Unepxmil” com os 

arquivos “Rastreadores_para_clientes.pdf” e “Rastreadores.pdf”. Estes arquivos, com 

data de criação informada de 27/3/2013 e 6/5/2013, respectivamente, descrevem os 

vários rastreadores que estariam disponíveis em especificações técnicas itemizadas e os 

serviços disponíveis em cada pacote de forma sucinta (uma linha ou duas no máximo) 

para os modelos MXT-120, MXT-140, MXT-150, Tetros Maxi. 

 

 

Com base nestes documentos disponíveis nos autos vemos que: 

  

(i) ao Associado, no momento de assinatura do contato de 

Associação, é informado apenas especificações básicas dos rastreadores 

BBOM disponibilizados (MXT-140 A e MXT 140-B) quando da assinatura 

do contrato de associação. O manual do rastreador seria enviado apenas 

junto com o produto. Não há informações sobre o serviço de rastreamento 

em si. 
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(ii) O documento apresentado como “Termo de Adesão para 

Rastreamento e Monitoramento” apenas indica qual Tipo de Plano (Light, 

Flex ou Super), sem especificações dos serviços prestados. 

(iii) O documento “Rastreadores_para_clientes.pdf”, não 

possui data nem há informação clara de que o mesmo faz parte de algum 

contrato assinado por cliente. Foi enviado pelos representantes em resposta a 

pedido suplementar de informações como documento disponibilizado aos 

franqueados. 

 

Apenas no documento “Rastreadores_para_clientes.pdf” há alguma informação 

sobre o serviço de rastreamento, referentes a operações básicas envolvidas. Mesmo com 

este documento não é possível saber se o cliente era informado sobre a extensão, 

direitos, obrigações e coberturas do serviço de rastreamento em detalhe. Não há 

informações associadas aos Contrato de Associação e Contrato de Comodato sobre 

operações (itens) incluídas no serviço de rastreamento. No contrato de Associação há 

apenas uma descrição das especificações técnicas básica dos rastreadores. Interessante 

notar que neste “Anexo C” há o Título “ANEXO C – Manual de Instalação e do 

Usuário do Rastrador – Rastrador BBOM”, mas nesta única página (e última do 

contrato, p.24/24 no rodapé), não há manual de Instalação e do Usuário, apenas 

Especificações Técnicas. 

 

 

 

4) Observou-se que o preço de venda dos rastreadores é superior à 

média do mercado, quais razões técnicas justificam esta constatação? 
 

Do ponto de vista econômico um preço maior de um produto (ou serviço) se 

sustenta pela maior atratividade desse mesmo produto (serviço) em relação aos seus 

concorrentes. 

 

A operação do grupo Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM consiste na oferta de 

um serviço de rastreamento de veículos. Para a operação desse serviço é necessária a 

aquisição, pela Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM, de equipamentos rastreadores. 

 

Não há nos autos ou no material enviado pela empresa nada que justifique o 

diferencial de preço cobrado pelo serviço ofertado pela 

Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM (R$ 80,00/mês). Analisando-se as folhas 215 a 219, 

constatou-se a existência de produtos similares ao fornecido pela BBOM com planos 

básicos com mensalidades inferiores; a saber: Btrac (R$ 59,00/mês), Proteja (R$ 

49,90/mês), Ituran (R$ 43,90/mês) e Global (R$ 29,90/mês). 

 

5) Os produtos concorrentes ou substitutos existentes no mercado não 

desempenham, basicamente, as mesmas funções do rastreador em 

pauta? 
 

Há um conjunto de empresas (BTRAC, Global, Ituran e Proteja) concorrentes 

que oferecem serviço de rastreador veicular similar (ou substituto) ao ofertado pela 

Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM (folhas 215 a 219). Trata-se de um serviço de 

monitoramento veicular 24 horas tecnologia GPS (Global Positioning System) e 
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GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio 

Service) (Contrato de Comodato de Equipamentos, fl. 1). Em todos os casos os 

rastreadores desempenham funções muito similares ao rastreador em pauta. 

 

Cabe destacar que não estamos considerando a “Tabela de Preços de 

Mensalidade.PDF” (constante das informações recebidas em 1/jun) pois esta trata 

apenas dos rastreadores modelo MXT – 150/151, MTX – 500/550 FULL que não foram 

adquiridos pela Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM nem entregues durante o ano de 

2013. 

 

No documento “Rastreadores para Cliente.PDF” (constante das informações 

recebidas em 1/jun) para os rastreadores do modelo entregue (MXT – 140) há dois 

planos e consideramos apenas aquele com o valor compatível com o material de 

divulgação e treinamento do Sistema BBOM (apresentação “3.pdf” do material  

“Apostilas - Planos de Negócio BBOM” das informações complementares requeridas) e 

outros, a saber: Plano Flex (79,90/mês). A oferta de planos mais baratos pela 

UNEPXMIL certamente irá frustrar a rentabilidade esperada do investimento dos 

Associados, que tomaram a decisão baseado no material disponível à época, que 

informava o valor de R$80,00 de mensalidade. 

 

 

 

6) O fato de existirem seguradores de veículos que fornecem este 

serviço de forma gratuita e que as empresas de monitoramento 

concorrentes apresentarem uma mensalidade mais baixa do que a 

BBOM se caracteriza como uma evidência ou indício para a 

insustentabilidade do negócio? 
 

No caso de clientes de seguradoras que oferecem o serviço no preço do seguro 

não há interesse destes em adquirir os serviços de rastreamento outra empresa, como a 

UNEPXMIL. 

Para pessoas que não podem arcar com a cobertura oferecida por uma 

seguradora, um rastreador pode ser interessante como forma de proteger seu patrimônio. 

Por outro lado, há a oferta de serviços de rastreamento veicular similares a um preço 

menor do que o praticado pela Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM (resposta do quesito 

quatro acima). Assim, de acordo com a análise econômica de demanda e mercados, 

espera-se que o consumidor opte pelo serviço mais barato, dada a similaridade do 

serviço. Isto compromete a competitividade da Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM e seu 

potencial de vendas do serviço ofertado pela (mais caro que os concorrentes), reduzido 

assim a parcela de mercado da Embrasystem/UNEPXMIL/BBOM bem como a 

possibilidade de vendas do serviço de monitoramento realizadas pelos Associados do 

Sistema BBOM. 

 

 

 

7) Quantos dispositivos já foram efetivamente comercializados pela Ré 

desde do início de suas atividades? Quem são seus principais 
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consumidores? Qual o percentual de mercado monitoramento e 

rastreamento, aproximadamente, possui a Ré? 

 

 

O número de rastreadores enviados para associados teriam sido 70.191, de 

acordo com a fl. 367, apresentado pelo Representante da Ré com dados até 12 de agosto 

de 2013. A partir desta informação e da que trata de 69.983 associados atendidos e 208 

devolvidos pelos correios, há apenas o envio de um rastreador para cada associado até 

aquela data. Não há informação neste documento de vendas/contrato de comodato 

diretas pela Embrasystem/BBOM para consumidores não associados ou informação de 

estoques enviados pela Embrasystem para os Associados revenderem. 

 

Baseado neste documento, dado que até Agosto de 2013 a empresa havia 

recebido 101.514 rastreadores (vide tabela abaixo), vemos que o principal consumidor 

foi o Associado ao Sistema BBOM para uso próprio, responsável por 69,14% das 

compras da Embrasystem.  

 

As informações das empresas fornecedoras Maxtrack (fl. 995) e Over Book 

(Call AMP) (fl.1012) dão conta de entregas para a Embrasystem de 69.114 unidades 

MXT, de janeiro a setembro de 2013, e 55.400 unidades do modelo LMU de janeiro a 

dezembro de 2013, respectivamente, totalizando 124.514 unidades. Se considerarmos as 

unidades pagas há de se acrescer 9.600 unidades pela OverBook (modelo LMU), de 

acordo com a fl. 1012, totalizando assim 134.114 unidades pagas, mas apenas 124.514 

unidades entregues até dezembro de 2013.  

 
Entregas realizadas pelos fornecedores de rastreadores - 2013 

Em 2013 Maxtrack(1) OverBook (2) 

Jan 49 

 Fev 1065 

 Mar 6000 

 Abr 2000 

 Mai 10000 

 Jun 14000 33000 

Jul 28000 7400 

Ago 

  Set 

 

15000 

S.d. 8000  9600 

Total 69114 65000 
        Fonte: (1) fl. 963 cautelar e fl. 925 ACP; (2) fl. 1472 cautelar e fl. 1012 ACP. – s.d. sem data 

 

Vale notar que as informações sobre rastreadores adquiridos junto às empresas 

Maxtrack (99.000 rastreadores) e Overbook/CallAMP (106.308 rastreadores) às fl. 478 

e fl. 501, respectivamente, não podem ser considerados como apresentados por várias 

razões. Primeiramente, no caso da Maxtrack, pela mesma ter declarado apócrifo o 

documento apesar de conter o logo da empresa, conforme fl. 1050. Segundo, para 

ambos os casos, as tabelas realizam em parte dupla contagem. Identificam como 

adquiridos rastreadores que aparecem duas vezes, na nota fiscal de compra para venda 

futura e na nota fiscal de venda de produção e entrega.  
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Por exemplo, no caso da Overbook, tomemos as NF às páginas 517 e 518. Na 

primeiro a operação é de “Venda Entrega Futura”, enquanto que na segunda “Venda”. 

Na primeira, não há peso declarado, transportadora nem endereço para entrega (no 

rodapé da NF) e não há cálculo do impost (ICMS). Na segunda, há peso declarado, 

transportadora responsável, endereço para entrega e cálculo do imposto. Na primeira 

operação não há entrega do produto e na segunda há entrega de produto.  

 

Outro exemplo, agora no caso da Maxtrack: à fl. 495 temos uma NF 27929 de 

“Venda Entrega Futura (s/icms s/ipi)” de 10.000 rastreadores MXT-140 P3 A. O rodapé 

indica “Pedido 31225. (...) Simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura. O ICMS será destacado na NF que acompanha a mercadoria” [grifo nosso]. As 

NF 28464 e NF 29580 são de “Remessa Orig. Venda p/Ent. Futura (icms 12% e c/ipi)” 

com 4.000 e 6.000 rastreadores (totalizando 10.000), respectivamente. O modelo é o 

mesmo da NF 27929 e o rodapé de ambas indicam “Pedido 31255”. (...) “NF-e 

Referente Nota de Faturamento no. 27929 de 31/05/2013”  Está explícito que nem toda 

NF se refere à entrega de produtos e que há dupla contagem de rastreadores (e 

montantes pagos) no rol levantado às fl. 478 e fl. 501. 

 

Não é possível aferir qual o percentual de mercado de monitoramento e 

rastreamento que, aproximadamente, possui a Ré devido a dificuldade de mensurar o 

tamanho do mercado. Ele não pode ser medido pelo número de veículos emplacados ou 

com Renavam ativo, pois nem todo veículo irá utilizar rastreador. A mensuração 

apropriada da parcela de mercada exige obter junto aos concorrentes que ofertam o 

serviço de rastreamento quantos clientes ou rastreadores ativos possuem.  

 

Uma estimativa parece estar disponível na versão de acesso restrito do Parecer 

SEAE n 119/013/COGAP/COGAC/SEAE/MF de 5 de novembro de 2013, cuja versão 

de acesso público está nos autos às fls. 970-983. A SEAE, ao participar do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, com atribuições entre 1994 e 2012, sob a Lei 

8884/1994, possui extensa experiência e expertise em mensurar parcelas de mercado. 

 

 

8) Qual o percentual do faturamento da Ré, nos últimos 5 anos, foi 

aplicado na compra de estoque de rastreadores? 
 

A Ré enviou a este perito os registros contábeis do ano de 2013 apenas, alegando 

que não há possibilidade de recuperar as informações para anos anteriores em tempo 

razoável. Não foram requeridas informações para os anos posteriores a 2013 pelo 

bloqueio das contas da mesma e suspensão das atividades por força legal. Não há 

registro de recebimento de rastreadores em anos anteriores a 2013.   

 

Em dezembro de 2013, declaração da Overbook informa recebimento em 2013 

de R$10.279.550,00 referente à aquisição e entrega de rastreadores pela Embrasystem. 

O valor se aproxima daquele lançado a crédito da empresa na conta 2.1.02.01.367 em 

Despesa, no arquivo “Balancete de Verificação - 2013.xls” de R$10.495.264,00, valor 

este que será utilizado na resposta do quesito.  

 

Para a Maxtrack, em seus nomes MXT Industrial Ltda e Maxtrack Industrial 

Ltda, os lançamentos no “balancete de Verificação – 2013.xls” foram de 
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R$5.147.619,52 e R$7.087.449,45, respectivamente (contas 2.1.02.01.331 e 

2.1.02.01.320, respectivamente, totalizando gastos de R$22.730.329,97 com 

rastreadores entregues.  

 

Diante de uma receita líquida no ano de R$987.895.973,90 (“Demonstração do 

Resultado do Exercíco – 2013.xls”, célula B17) temos um percentual do faturamento de 

2,30% aplicado na compra de rastreadores pela Embrasystem. 

 

 

9) Quais foram as receitas e os custos percebidos pela BBOM nos 

últimos 5 anos? 
 

A Ré enviou a este perito os registros contábeis do ano de 2013 apenas, alegando 

que não há possibilidade de recuperar as informações para anos anteriores em tempo 

razoável. Não foram requeridas informações para os anos posteriores a 2013 pelo 

bloqueio das contas da mesma. 

Apresentaremos uma síntese de receitas e custos a partir do DRE. Antes vale 

notar que a Embrasystem atua de duas grandes formas: através do Sistema BBOM, das 

Franquias UNEPXMIL. No Sistema BBOM há receitas pelas taxas de adesão e 

mensalidades pagas dos associados e seus clientes. Os custos são os rastreadores em si, 

o sistema de rastreamento e os bônus pagos. Nas Franquias temos os custos de 

propaganda e venda de rastreadores. Os rastreadores em si, em grande parte, não são 

vendidos, mas colocados em comodato. 

 

Para o ano de 2013,  temos as seguintes receitas, a partir do DRE da seguinte 

forma: 

Receitas Embrasystem 2013 – DRE (em R$) 
Descrição Valor 

 Receitas Brutas 1.049.253.645,71 

 Deduções (61.357.671,81) 

    = Receita Líquida 987.895.973,90 

 Receitas Financeiras 2.265.688,07 

 Outras Receitas Operacionais 0,00 

Total Receitas 990.161.661,97 

 

As receitas principais são as receitas líquidas, com as receita financeiras tendo pequeno 

papel. 

 

Em relação às receitas brutas, a tabela abaixo descreve, em ordem de 

importância as informações. Vemos que as receitas de microfranquias são as mais 

representativas, respondendo por 92,8% da receita bruta. As receitas de microfranquias 

envolvem as taxas de adesão e as compras de pacotes, além das mensalidades do serviço 

de rastreamento. As receitas de Franquia, onde os rastreadores são instalados é bem 

menor e a receita bruta de vendas de rastreador não chegam a 1,5% da receita bruta. Um 

argumento para este pequeno valor de receita bruta de vendas de rastreador está no fato 

de que o modelo de negócios de rastreadores se baseia em comodato dos mesmo e não 

venda. 
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Receitas Brutas Embrasystem 2013 ordenadas por importância – DRE (em R$) 
Receitas Brutas 1.049.253.645,71 

3.1.01.01.104 Receita de Micro Franquia 974.143.485,33 

3.1.01.01.105 Receita de Franquia 61.020.016,39 

3.1.01.01.106 Receita Bruta de Vendas de Rastreador 13.897.872,40 

3.1.01.01.107 Receita de Serviços Diversos 192.271,59 

3.1.01.01.101 Vendas 0,00 

3.1.01.01.102 Receita Locação de Espaço Publicitário 0,00 

3.1.01.01.103 Serviços Prestados 0,00 

 

 

Já para os custos e despesas, temos os seguintes valores, para o ano de 2013, a 

partir do DRE: 

 

Despesas e custos Embrasystem 2013 – DRE (em R$) 
Descrição Valor 

 Custos (7.395.276,80) 

 Despesas Administrativas (269.693.982,99) 

 Despesas com Vendas (150.000,00) 

 Despesas Financeiras (725.925,44) 

 Despesas Gerais (94.448.420,18) 

 Despesas Tributárias (1.998,13) 

 Outras Despesas (347.945,03) 

Total Desp (372.763.548,57) 

 

Vemos que os custos de produção são relativamente pequenos (cerca de 2%), 

concentrados no custo das mercadorias vendidas, sendo grande parte dos dispêndios da 

empresa as despesas administrativas e as despesas gerais.  

Destacamos abaixo os cinco maiores itens de despesas administrativas, que 

respondem por 98,8% destas despesas. Vemos que quase todas as despesas 

administrativas (93,2%) são de “Despesa com Beneficiário Identificado”, ou seja, 

Associados BBOM e seus bônus e 50% das mensalidades líquidas, como explicado no 

quesito inicial. O baixo gasto com monitoramento, em relação às despesas, indica que 

grande parte da receita não deve estar vindo da prestação do serviço de monitoramento 

em si, mas sim das taxas de adesão e de aquisição de pacotes. 

 

Maiores Despesas Administrativas Embrasystem 2013 – DRE (em R$) 
Despesas Administrativas (269.693.982,99) 

3.4.01.01.127 Despesa c/ Beneficiario Identificado (251.368.624,02) 

3.4.01.02.188 Monitoramento (7.508.803,19) 

3.4.01.01.101 Salários e Ordenados (3.276.334,22) 

3.4.01.02.394 Consultoria em Marketing (3.141.693,57) 

3.4.01.02.170 Software (1.244.818,98) 

Outros (3.153.709,01) 

 

Por fim, em relação às despesas gerais, estas são mais distribuídas em vários 

itens, em que, por síntese, destacamos aquelas que respondem por pelo menos 90% 
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destas despesas gerais. A maior despesa geral foi com Assessoria e Consulotria com 

26,8% das Despesas gerais, seguido por Propaganda e Publicidade e Curso e 

Treinamento. O perfil de despesas gerais reflete uma empresa que investe em marketing 

e eventos.  

 

Maiores Despesas Gerais Embrasystem 2013 – DRE (em R$) 
Despesas Gerais (94.448.420,18) 

3.4.01.02.393 Assessoria e Consutoria (25.356.129,00) 

3.4.01.02.119 Propaganda e Publicidade (10.355.753,55) 

3.4.01.02.141 Curso e Treinamento (10.218.164,20) 

3.4.01.02.109 Manutenção Instalações (7.364.716,53) 

3.4.01.02.131 Brindes (7.243.974,20) 

3.4.01.02.103 Telefone (4.527.763,78) 

3.4.01.02.150 Despesas Diversas (4.517.761,14) 

3.4.01.02.115 Depreciação (4.091.611,00) 

3.4.01.02.169 Honorarios Profissionais (3.659.292,49) 

3.4.01.02.143 Gráfica (2.462.687,95) 

3.4.01.02.392 Despesas com eventos (1.918.949,61) 

3.4.01.02.132 Correio (1.855.770,71) 

3.4.01.02.127 Viagem (1.538.547,41) 

Outros (9.337.298,61) 

 

 

 

 

 

 

 

10) Quais as taxas de retorno estimadas pela Ré, em seu Plano de 

Negócios? 
 

No documento PLANO DE NEGÓCIOS E EXPANSÃO UNEPXMIL.ppt (do 

material “dados empresa”, item ‘ii’), é apresentado o modelo financeiro da Unepxmil, 

tanto para a franquia empresarial quanto para a individual de tamanho médio. 

 

Há duas formas usuais de se medir a taxa de retorno de empreendimento: a taxa 

interna de retorno (TIR) e o retorno sobre o capital total empregado (ROCE).
5
  

 

A taxa interna de retorno (TIR) é a taxa de desconto que iguala os fluxos de 

entradas aos fluxos de saídas de um investimento. Com ela procura-se determinar uma 

única taxa de retorno, dependente exclusivamente dos fluxos de caixa do investimento, 

que sintetize os méritos de um projeto. Se TIR ≥ custo de capital, se implementa o 

projeto; caso contrário, o projeto não deve ser implementado. Ou seja, a TIR é a taxa 

que zera o Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto (pois o valor presente das 

entradas de caixa é igual ao investimento inicial), dado por: 

 

                                                           
5
 Ver: ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.;  JORDAN, B. D. (1998), Princípios de Administração 

Financeira; São Paulo: Atlas; ou BALARINE, O (2002), Tópicos de matemática financeira e engenharia 

econômica. Porto Alegre; ou ainda  GITMAN, L. J. (2002), Princípios de Administração Financeira. São 

Paulo: HARBRA. 
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FCt: valor das entradas de caixa a cada data; 

I0: investimento inicial; 

k: taxa de desconto (custo de capital de empresa);  

t: tempo de desconto de cada entrada de caixa; 

n: tempo de desconto do último fluxo de caixa.  

 

 Matematicamente, a TIR é obtida resolvendo-se a equação (1) para o valor de k 

que torne o VPL igual a zero: 
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                                                     (2) 

 

O retorno sobre o capital total empregado (ROCE) ou Retorno sobre o Capital 

Investido é a relação entre o resultado operacional amplo e o investimento total (capital 

empregado). Trata-se do retorno oferecido aos proprietários de capital (credores e 

acionistas) pelo investimento realizado na empresa. Mede o retorno sobre todas as 

fontes de financiamento usadas por uma entidade (capital mais dívida) e é muito 

semelhante ao retorno sobre os ativos. 

 

O ROCE é dado pela relação entre lucro operacional e o capital aplicado 

(expressa em porcentagem). O capital aplicado equivale aos recursos dos acionistas 

mais o passivo de longo prazo (i.e., todos os fundos de longo prazo de uma entidade).  

 

O uso do ROCE como medida de rentabilidade pressupõe que em última 

instância o investidor irá recuperar o valor de seu investimento. Dito de outra forma, 

uma rentabilidade de 10% parece interessante se o investidor consegue aumentar sua 

riqueza em 10%, ou seja, recebendo, além do fluxo gerado pelo investimento, a 

devolução de seu investimento inicial. Se o investimento tiver uma rentabilidade de 

10% em um ano e não for possível recuperar o montante investido, o investidor terá 

uma perda de 90% do valor investido. Desta forma o ROCE deve ser entendido como 

uma medida de rentabilidade após o período de payback, ou seja o tempo necessário 

para recuperar o valor investido através dos fluxos financeiros. Em nosso exemplo deste 

parágrafo, uma rentabilidade anual para um investimento que não permite receber o 

montante investido somente irá gerar lucro para o investidor (no conceito VPL acima) 

após vários anos. 

 

Em uma aplicação financeira, por exemplo, o rendimento financeiro pago é uma 

medida concreta de rentabilidade pois ao final da aplicação o investidor recebe o juro e 

o principal investido. 
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De forma explícita, utilizar ROCE ou rentabilidade para medir a lucratividade do 

investimento no caso de aquisição de pacotes pressupõe a possibilidade de recuperar o 

valor investido inicialmente, ou seja, recompra dos rastreadores. Se este não for o caso, 

uma rentabilidade de, digamos, 25%, exige aguardar cerca de quatro anos com este 

investimento gerando este fluxo de rendimentos para que o investidor não tenha uma 

riqueza menor ao fim do período de investimento do que no início. 

 

No slide n. 7, o retorno sobre o capital total empregado (ROCE) anual estimado 

pela Embrasystem para a franquia empresarial é de: 25,3%, 53,4%, 65,2%, e 70,2%, 

para os anos 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Para o ano inicial a ROCE é negativa: - 9,4%. 

Não são explicitadas as premissas para estas estimativas, principalmente em relação ao 

Contrato de Associação e desta forma não se pode avaliar a razoabilidade dos resultados 

obtidos.   

 

No slide n. 8, o retorno sobre o capital total empregado (ROCE) anual (médio) 

estimado para a franquia individual é de: 55,8%, 191,7%, 235,2%, 247,1% e 250,5%, 

para os anos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Não é claro a qual pacote se refere esta 

estimativa e se há construção de rede ou não. Não são explicitadas as premissas para 

estas estimativas, principalmente em relação ao Contrato de Associação e desta forma 

não se pode avaliar a razoabilidade dos resultados obtidos. 

 

 

 

11) Esclareça-se como a Ré pretendia entregar os mais de 1.000.000 de 

produtos comercializados dado que, em todo ano de 2013, a 

MAXTRACK, principal fornecedora da Ré, informou que 

disponibilizou apenas 69.144 rastreadores? 
 

No documento “Aquisição e entrega de Rastreadores” (fl.367) datado de 

14/8/2016, há a afirmação de que teriam sido adquiridos 150.000 rastreadores em dois 

meses do fornecedor Maxtrack (modelo MXT) e 900.000 do fornecedor CALLAMP 

(Over Book, modelo ULM) em três meses. Por outro lado, de acordo com as 

informações das empresas, até aquele momento (julho/2013) sairam da fábrica para 

entrega 101.514 mil rastreadores (ref. Quesito 7 acima).  

 

A empresa Maxtrack as fl. 946 e seguintes da Cautelar informa que a capacidade 

de montagem final de rastreadores, do modelo comercializado pela Embrasystem, 

àquele momento (setembro de 2013) era de 56mil unidades/mes com um turno de 

operações, conseguindo chegar a 168mil unidades/mês em 3 turnos. Também informa 

que a capacidade produtiva nestes três turnos seria de 110mil unidades/mês para 

montagem de placas. Como ambos processos são necessárias para manufatura de um 

rastreador, tomamos como capacidade produtiva máxima 110mil unidades/mês. Neste 

mesmo documento a Maxtrack informa que produziu de janeiro a julho de 2013 

153.808 rastreadores do mesmo modelo vendido para a Embrasystem. Dadas as vendas 

entregues à Embrasystem declaradas naquele documento de 69.114 vemos que a Ré 

respondeu por 44,9% da produção da Maxtrack. Os outros clientes da Maxtrack 

adquiriram, de janeiro a julho de 2013 84.960 unidades do modelo vendido para a 

Embrasystem.  
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Mantendo constantes as encomendas de outros clientes, para o período de agosto 

e setembro, temos demandas de cerca de 24.200 unidades. Somando as alegadas 

encomendas no documento acima citado da BBOM temos 174.200 unidades a serem 

atendidas em 2 meses. Esta produção não poderia ser alcançada com o ritmo de 

produção regular da Maxtrack. 

 

Apenas no caso da Maxtrack aumentar seu uso de capacidade para três turnos a 

produção em dois meses seria capaz de atender a demanda da Embrasystem e os clientes 

usuais (dada a média dos sete meses anteriores para este último). 

 

Financeiramente o gasto seria significativo. Com um valor médio por rastreador  

de R$210,00 (inclusive impostos e exclusive frete), a partir das NFs apresentadas pela 

Maxtrack ás fl. 926 e seguintes), o montante chegaria a R$31,5milhões.  

 

Cópia do pedido junto à Maxtrack (fl. 3730) aponta que esta seria capaz de 

enviar mais 850mil rastreadores à empresa, mas em um prazo maior do que um ano. 

Para a própria entrega dos 150 mil rastreadores previstos no documento da BBOM a 

entrega se daria até dezembro de 2013 (120 dias após pagamento), frustrando as 

expectativas de entrega dos 150 até setembro. Este documento é datado de 8 de julho de 

2013. 

 

O documento à fl. 367 citado da BBOM aponta a aquisição de 900mil 

rastreadores do fornecedor CALLAMP no espaço de três meses (outubro a dezembro).  

 

A Over Book, em documento de 30/8/2013 à fl. 1472-1473 da Cautelar informa 

que possui encomendas da Embrasystem de 64.937 a serem entregues até fins de 

setembro. À fl. 1012-1013 a Overbook informa que foram entregues e pagos até 

novembro de 2013 65.000 unidades, tendo sido entregues 55.400. O contato inicial com 

a CallAMP baseou-se apenas em e-mail, não havendo segmento da comunicação (vide 

fl. 372), sem especificação de valores (ao contrário da negociação da encomenda junto á 

Maxtrack). Já a CallAMP informa que importa os rastreadores e haveria capacidade na 

China, país de fabricação do produto, para atender uma grande demanda (fl. 530). 

 

Mais uma vez, chama-se a atenção para o significativo volume de recursos 

necessário para atender 850.000 unidades, cada a um valor médio de R$220,00 (baseado 

nas NF apresentadas em fl. 1012 em diante), temos um montante de R$187milhões. 

 

A situação de receitas e despesas em julho de 2013 na “Demonstração de 

resultado do Exercício mês a mês – 2013.xls” mostra um lucro de R$358milhões. 

Todavia este valor não deve ser utilizado como referencia para avaliar a viabilidade 

financeira, pois inclui receitas por futuras entregas de rastreadores. Chama a atenção o 

custo médio do rastreador, entre R$220,00 e R$210,00 (com impostos, exclusive frete), 

a partir das NF apresentadas pelas fornecedoras, e que também não inclui o valor do 

chip necessário para a rede de telefonia móvel. Recordando que nos pacotes divulgados 

(fl. 541, por exemplo), R$600,00 no pacote bronze seriam utilizados para adquirir 4 

rastreadores, alocando R$150,00 por rastreador. Claramente este montante é insuficiente 

para cobrir o custo de aquisição.  

 

Uma receita para aquisição de rastreadores menor do que o custo de aquisição 

exige que a empresa tenha um capital de giro significativo (de cerca de R$50,00 por 



Processo n. 18517-10.2013.4.01.3500 -  RESULTADO DA PERÍCIA REQUERIDA 
 

 

18 
 

rastreador) para arcar com o gasto necessário para aquisição não coberto pela receita, 

até o momento que todos estes rastreadores estejam gerando um fluxo de renda com as 

mensalidades do serviço.  

 

Inspeção do montante de receita de microfranquias entre janeiro e agosto de 

2013, o volume de rastreadores entregues e associados atendidos até agosto de 2013 e o 

custo dos rastreadores aponta que a aquisição dos rastreadores estava sendo viabilizado 

pela entrega de volume menor de rastreadores do que fora contratado por associado em 

seu pacote (apenas um entregue para cada um dos 70191 associados e 31.323 para 

comodato com não associados – se todos adquirissem o mais simples dos pacotes, o 

bronze, deveriam ser disponibilizados 280.764 rastreadores). 

 

Em síntese, as informações mostram que não seria possível obter os 1.050.000 

rastreadores planejados em agosto de 2013 pela Ré em documento á fl. 367 verso no 

prazo previsto para atender seus clientes e associados. A inspeção das NF indica 

também que a receita dos associados por pacote se mostra insuficiente para cobrir o 

custo de aquisição de cada rastreador, dificultando o alcance da meta de compras e os 

compromissos com os Associados. 

 

 

 

12) A empresa pratica política de recompra dos produtos não 

comercializados pelos seus associados? 
 

A aquisição de um pacote de benefícios (Bonze, Prata ou Ouro), vincula um 

Associado a um número de rastreadores. Mesmo que estes rastreadores não fiquem 

fisicamente com o Associado, a este os rastreadores são atribuídos e configuram estoque 

de bens do ponto de vista econômico. A receita do pacote de benefícios não visa 

adquirir uma parte do capital social da empresa, e sim adquirir produtos para serem 

revendidos (via contrato de prestação de serviços de rastreamento com comodato do 

rasteador), reforçando a análise econômica dos rastreadores do pacote de benefícios 

como estoque. 

De acordo com o Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA 

BBOM (fl. 254-265) e os documentos vinculados (Contrato De Prestação De Serviços 

De Rastreamento, Termo de Associação e Compromisso BBOM, Contrato de 

Comodato de Equipamentos e Regulamento BBOM), a empresa não prevê a recompra 

dos produtos não comercializados (compra de estoques).  

Da mesma forma, ao consultar todos os documentos recebidos dos 

representantes da Ré, este Perito não encontrou informação que indique que a recompra 

dos produtos não comercializados. Se, ao aderir a um pacote, a Embrasystem ou o 

associado não conseguissem clientes para contratos de prestação de serviços de 

rastreamento para os rastreadores do pacote (exclusive o de uso próprio) até o fim do 

contrato, não haveria devolução de valores para o Associado.  

 

 

 

13) A Ré exige taxa de entrada, mensalidades e investimento iniciais 

para adentrar na sua rede ou sistema? 
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De acordo com o Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA 

BBOM (fl. 254-265), a empresa exige tanto uma taxa de entrada (taxa de adesão) quanto 

um investimento inicial para se tornar se tornar um associado do Sistema BBOM, além 

de contratação de serviço.  

 

Uma pessoa somente se torna associado do Sistema BBOM mediante a: i) 

pagamento da Taxa Associativa; e ii) compra de um pacote de benefícios; e iii) 

aquisição (no regime de comodato) de um  aparelho rastreador. Assim, o associado deve 

pagar uma mensalidade referente ao uso do serviço de rastreamento. 

 

Na fl. 252 fica claro que a adesão a um pacote de benefícios implica na 

obrigação de pagamento de uma mensalidade padrão referente ao uso do serviço de 

rastreamento, no valor de R$ 80,00. 

 

 

 

14) O produto comercializado pela Ré desperta interessa naqueles que 

aderem a Rede, dado que, aparentemente, cada associado é compelido 

a adquirir um rastreador e arcar com sua mensalidade por prazo certo 

e determinado? 

 

 

De acordo com o Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA 

BBOM (fl. 254-265), uma pessoa somente se torna associado do Sistema BBOM 

mediante a aquisição (no regime de comodato) de um aparelho rastreador (resposta do 

quesito 13 acima). 

 

Identifica-se que o contrato busca celebrar uma parceria empresarial com base 

nos Considerando abaixo:  

 

 
Fonte: fl. 254 

 
Fonte: fl. 254 verso 
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Fonte: fl. 255 

 

 

Face à obrigação contratual de adquirir no regime de comodato um aparelho 

rastreador e arcar com sua mensalidade, necessária para se tornar um associado, e diante 

do explícito e declarado objetivo do contrato de formar uma parceria empresarial, o 

interesse ou não do associado no serviço em si de monitoramento deixa de ser relevante 

e não se pode afirmar que a adesão ao Sistema BBOM vem do interesse em ter o serviço 

de rastreamento. 

Por outro lado, de acordo com o documento apresentado por Representante da 

Ré à fl.540,a audiência da “Apresentação de Negócios” é questionada se é melhor pagar 

ou receber para usar o rastreador da BBOM, sugerindo que, se a pessoa estiver 

interessada no serviço, a mesma deveria considerar ser Associado recebendo assim 

recursos para ter o serviço de rastreamento.  

 

 

 

15) Após a inserção como colaborador na BBOM, é possível obter 

retornos elevados sobre o investimento inicial em curto espaço de 

tempo? 
 

Para a resposta a este Quesito, elaborou-se uma análise minuciosa de fluxos financeiros 

e rentabilidade (retorno sobre o capital, vide Quesito 10) para as várias modalidades de 

atuação do Associado, a saber: praticando vendas diretas do serviço de rastreamento 

veicular (Cláusula 4.1 do Contrato de Associação ao Sistema BBOM, fl. 257), ou agindo 

como ‘investidor’ ao perceber bônus por pacotes adquiridos (Cláusula 4.2 do Contrato 

de Associação ao Sistema BBOM, fl. 257), ou ainda atuando para montar uma rede de 

associados e perceber comissões e bonificações destes associados, inclusive por vendas 

diretas e indiretas. Os detalhes destas modalidades estão no Anexo a este relatório. 

 

A partir deste Anexo, pode-se ver que a modalidade de vendas diretas gera, no espaço 

de um ano, retornos negativos exceto nos pacotes maiores ou se realizadas muitas 

vendas de serviços de rastreamento veicular. Estes retornos se dissipam após o período 

inicial. 

 

No caso da modalidade de atuação denominada de investimento, os ganhos positivos 

são possíveis apenas no caso de pacotes com grande número de rastreadores e situações 

de mercado otimistas, ou seja alcançando 100% das vendas de serviços de rastreamento 

vinculados a seu estoque de rastreadores no pacote. Estes ganhos se atenuam ao longo 

do tempo, embora ainda possam ser positivos ao fim do prazo do contrato de serviços 

de rastreamento ao que o Associado está comprometido ao aderir ao Sistema BBOM. 

 

Por fim, no caso da criação de redes, os ganhos podem ser expressivos ao se constituir 

redes com vários degraus e alcançar vendas expressivas na rede. Importante notar que a 

própria possibilidade de construção de uma rede sustentável, baseada em receita de 
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venda de serviços de rastreamento, ao invés da venda de pacotes de benefícios em si, 

exige um contexto de demanda expressiva de serviços de rastreamento no mercado, 

significativamente maior do que a demanda utilizada para a análise das modalidades de 

vendas diretas ou investimento. 

 

 

 

16) Sr. Perito, foi constatado nos autos que a Ré prometia 

rentabilidade de 25% sobre o investimento de seus associados. Tal 

rentabilidade não se apresenta incompatível com as oportunidades 

legítimas e legais de investimento? 
 

A avaliação sobre rentabilidade de investimento deve ser avaliada, do ponto de 

vista econômico, em referência a um período no tempo, como um mês, um ano ou outro 

período. Sem esta informação o número de 25% perde sentido.  

 

Por exemplo, uma aplicação em poupança que rende, a aproximadamente, 0,5% 

em termos nominais (sem descontar a perda do poder de compra da moeda) ao mês, e 

exclusive a TR, pode gerar um retorno de 25% se o investimento se mantiver por 44,74 

meses ou aproximadamente 3 anos e 9 meses. Assim, uma rentabilidade de 25% em 3 

anos e 9 meses é compatível com a rentabilidade da poupança, aplicação de baixíssimo 

risco em termos nominais. 

 

Se considerarmos uma rentabilidade de 25% sobre o investimento no intervalo 

de um mês, este valor é claramente incomum e impossível. Isto implica que em cerca de 

quatro meses seria recuperar o montante investido. Não há nenhuma aplicação 

financeira que gere esta rentabilidade de forma recorrente. A Tabela abaixo mostra a 

rentabilidade (bruta) de vários tipos aplicações, acumuladas no ano calendário, a partir 

de dados coletados no Banco Central do Brasil (indicado o número da série de tempo). 

Vemos que várias vezes a rentabilidade da aplicação foi negativa (dólar com queda de 

25% em 2009). Há rentabilidades positivas bastante grandes (83% do Ibovespa em 

2009), mas dos valores apresentados, apenas um pouco mais de 1/8 dos valores são 

superiores a 25%.  

 

Rentabilidade Anual Bruta dos principais investimentos financeiros no Brasil  

 

Período

3954 - Taxa 

média de 

captação-CDB 

(Prefixado) - % 

a.a.

4390 - Taxa de 

juros - Selic 

acumulada no 

ano - % a.a.

7828 - 

Caderneta de 

poupança - 

Rentabilidade no 

período (1º dia 

do mês) - % a.a.

7830 - Ouro - 

Variação 

percentual anual 

- %

7831 - Dólar 

comercial - 

Variação 

percentual anual 

- %

7832 - Ibovespa - 

Variação 

percentual anual 

- %

7834 - Fundos 

de ações - 

Rentabilidade 

acumulada no 

ano - % a.a.

2000 17% 17% 8% 7% 9% -11% 3%

2001 17% 17% 9% 19% 19% -11% 4%

2002 19% 19% 9% 80% 52% -17% 8%

2003 22% 23% 11% -1% -21% 97% 39%

2004 15% 16% 8% -3% -8% 18% 26%

2005 18% 19% 9% 3% -12% 28% 17%

2006 14% 15% 8% 13% -9% 33% 36%

2007 11% 12% 8% 11% -17% 44% 53%

2008 12% 12% 8% 32% 32% -41% -31%

2009 9% 10% 7% -3% -25% 83% 47%

2010 9% 10% 7% 32% -4% 1% 9%

2011 11% 12% 7% 16% 13% -18% -7%

2012 8% 8% 6% 15% 9% 7% 9%

2013 8% 8% 6% -17% 15% -16% 1%

2014 10% 11% 7% 12% 13% -3% -9%
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Fonte: cálculos do autor sobre dados coletados no Banco Central do Brasil – Sistema Gerenciados de Séries 

Temporais (SGS). Códigos das séries indicados na coluna. 

 

E aqui vem uma segunda questão importante sobre o valor de 25% como 

rentabilidade. Esta se coloca como rentabilidade usual ou eventual? Como mencionado, 

não há nenhuma rentabilidade comparável em aplicações financeiras em um horizonte 

de um ano ou mais. Investimentos com esta rentabilidade tendem a ser muito voláteis, 

com grandes chances, em um período de grandes ganhos, mas também de grandes 

perdas.  

 

Importante frisar que a empresa, ao colocar seu contrato de associação ao 

associado declarava a impossibilidade de garantir quaisquer expectativas de resultados 

futuros, faturamento ou outros. Vejamos os itens 1.7 e 1.8 do “Contrato de Associação e 

Parceria Empresarial – Sistema BBOM – Modalidade / Rastreadores, Monitoramento e 

Rastreamento” 

 

 
Fonte: fl. 256. 

 

 
Fonte: fl. 256 verso. 

 

A BBOM reconhece a possibilidade de rentabilidade variável ao longo do tempo 

e nenhuma garantia ou promessa no contrato, apesar do que é repetidamente colocado 

no material de divulgação e apostilas (por exemplo, arquivo “4.pdf” do item “ii” na 

pasta “Apostilas - Planos de Negócio Bbom”). 

 

Por fim, a título de comparação, para as maiores e melhores empresas industriais 

brasileiras no Ranking da revista Exame, a rentabilidade medida como lucro líquido 

sobre patrimônio líquido (no inglês roe)
6
 foi estimada em 16,3% na média dos anos de 

                                                           
6
 Veja por exemplo, ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo:Atlas, 2002. 
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2003 a 2012 no trabalho científico de Bastos et al. (2015)
7
. Desta forma a rentabilidade 

se coloca como superior à média das maiores e melhores empresas no pais, de acordo 

com a revista Exame, publicação referência no Brasil. 

 

Em síntese, se considerada a rentabilidade como a obtida ao longo de um ano, 

ela se coloca como relativamente alta em comparação com empresas apresentadas como 

maiores e melhores e muito rara, como ganho recorrente, em se tratando de 

investimentos financeiros. Há chances, dado o histórico de investimentos no Brasil de 

ativos alcançarem tal rentabilidade em um mês, mas raramente de forma efetiva, dado o 

histórico recente da economia brasileira, isto é, desde 2000. 

 

 

17) Quais as práticas indicadas pela empresa para alcançar elevados 

retornos sobre investimento inicial, além da comercialização dos 

rastreadores? 
 

Diante das simulações e avaliações das modalidades de atuação do Associado, 

este, para alcançar elevados retornos, deve buscar construir sua rede para desfrutar dos 

ônus disponíveis a Associados que captam novos Associados. Os detalhes podem ser 

vistos no Anexo e na planilha Excel que acompanha este relatório.  

Em todos os casos comparáveis (mesma hipótese otimista ou pessimista sobre o 

escopo de ganhos e tipos de pacotes), os benefícios desta construção de rede em muito 

superam os benefícios financeiros da atuação como vendendores diretos para o cliente 

final e como investidor (em que a Embrasystem/UNEPXMIL realiza o esforço de 

vendas de serviço de rastreamento).  

 

 

 

18) Existe promessa por parte da empresa que ao recrutar novos 

membros o colaborador irá receber parte dos recursos investidos pelos 

entrantes? 

 
 De acordo com as informações nos autos, como a apresentação de negócios fl. 

538-544, e material recebido por este Perito, como a apostila “4.pdf”, ao atrair e indicar 

associados para a Embrasystem, criando uma rede, o “bônus de início rápido” (p. 14 do 

arquivo “4.pdf” recebido pelo Perito) depende apenas do montante que o novo 

Associado indicado coloca na empresa ao adquirir um pacote (Bronze, Prata ou Ouro).  

 

Além deste, o “bônus de equipe” (p. 23, “4.pdf” recebido pelo Perito) depende 

de pontos que são computados a partir do pacote adquirido pelo Associado que entrou 

na rede. 

 

 

 

                                                           
7
 BASTOS, Carlos et al. Rentabilidade, investimento e produtividade na indústria de transformação 

brasileira: 2000-2009. Em DeNegri e Cavalcanti. Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes – 

Vol. 2 – Determinantes. Brasília:IPEA 2015 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/150831_livro_produtividade_v2.pdf  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/150831_livro_produtividade_v2.pdf
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19) Em tese, qual o percentual médio da remuneração do colaborador 

decorre da vendas de rastreadores? 
 

No contrato de Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA 

BBOM (fl. 254-265), há duas modalidades de remuneração, com compra de pacote: i) 

venda direta (cláusula 4.1a, fl. 257); e ii) investimento ou bonificação por pacotes 

adquiridos (cláusula 4.1b, fl. 257). No documento Apostila 4, do item “dados 

empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio BBOM, a apresentação de negócios 

fl. 538-544 e em outros documentos enviados pela empresa, figura-se uma terceira 

possibilidade: iii) venda de pacotes de benefícios e a criação de uma rede de 

Associados. 

 

Para o primeiro caso, na modalidade de remuneração por venda direta, o 

Contrato de Associação deixa claro que o Associado percebe uma remuneração de 10% 

da mensalidade (líquida) dos contratos de serviços de rastreamento captados pelo 

próprio Associado junto a clientes finais. 

 

Para o segundo caso, na modalidade de remuneração por investimento ou 

bonificação por pacotes adquiridos, uma remuneração de 50% da mensalidade (líquida) 

dos contratos de serviços de rastreamento captados pela Embrasystem/UNEPXMIL 

junto a clientes finais.  

 

Para o terceiro caso, na modalidade de venda de pacotes de benefícios, as 

informações disponíveis vem de apresentações e apostilas, já que não há descrição desta 

modalidade no Contrato de Associação e documentos relacionados e mencionados nele, 

enviados a este perito pela Ré. As apresentações e apostilas indicam soma de bônus para 

o formador de rede, ou seja, aquele que consegue atrair novos Associados.  O bônus 

comodato (uma remuneração de 50% da mensalidade (líquida) dos contratos de serviços 

de rastreamento dos rastreadores do pacote de benefícios); . bônus de inicio rápido (a 

BBOM paga um valor fixo por cada novo associado indicado pelo associado. O valor 

depende do pacote comprado pelo novo associado, a saber: Pacote Bronze, R$ 40,00; 

Prata, R$ 120,00; e Ouro, R$ 200,00); bônus de equiparação (Percentual sobre as 

vendas diretas da rede de indicados do associado, até o sexto nível. O associado recebe 

2% do total do ganho de venda direta de sua rede); bônus residual(o associado recebe 

6% do total de pontos convertidos em reais que sua rede gera em mensalidades, onde 

cada mensalidade vale 25 pontos. Logo o associado recebe R$ 1,50 para cada pessoa em 

sua rede de indicados); o bônus de equipe: ao indicar um novo associado, o indicador 

deve alocar o indicado em um de dois grupos da rede, chamados “direita” e “esquerda” 

(O Bônus de equipe gera um valor de 30% dos pontos de pacotes (convertidos em reais) 

de sua menor equipe. Para cada pacote há uma pontuação específica, a saber: Pacote 

Bronze, 200 pontos; Prata, 600 pontos; e Ouro, 1000 pontos) e bônus referente a brindes 

(bônus de qualificação) e de divisão de lucros (apenas para os Associados com extensas 

redes). 

 

Considerando a remuneração baseada nas mensalidades de serviços de 

rastramento temos um montante de 50% (bônus comodato) , acrescido de 2% (bônus 

(de equiparação) e 1,875% (bônus residual). 
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Desta remuneração deve-se abater o gasto mensal com o próprio rastreador 

contratado para prestação de serviço de rastreamento ao Associado (por pacote). 

 

 

 

 

20) É possível perceber lucros ou ganhos sem efetuar a venda direta 

dos rastreadores, isto é, devido meramente ao recrutamento de novos 

membros? 
 

Dos bônus acima, o bônus de início rápido (por exemplo, p. 14, arquivo “4.pdf” 

item ‘ii’ do material recebido dos representantes da Ré) depende apenas da entrada de 

um Associado à rede, sem vínculo ou proporcionalidade com o serviço de rastreamento 

contratado (apenas um) ou os serviços vendidos pelos membros da rede. 

 

 

 

21) Os ganhos oriundos da adesão de novos integrantes no Sistema 

BBOM são superiores a aquele que os colaboradores fazem juz pela 

comercialização dos rastreadores? 
 

A descrição detalhada de todos os bônus e remunerações está no Anexo a este 

relatório e os mesmos também foram descritos no quesito 19 de forma sintética. 

Primeiramente, a partir das simulações constantes do Anexo, vemos que a rentabilidade 

das situações de vendas de pacotes de benefícios  (adesão de novos integrantes) são 

sempre superiores às de vendas diretas e de remuneração na modalidade investimento, 

em situações comparáveis de planos e expectativas de mercado.  

 

Tão ou mais importante, a existência de seis bônus adicionais para os envolvidos 

na construção de redes, além da baixa remuneração por vendas diretas de contratos de 

serviços de monitoramento, associados a contratos de comodato de rastreadores 

(comercialização de rastreadores), de apenas 10% sobre o valor líquido deste contrato, 

permite concluir que os ganhos oriundos da adesão de novos integrantes no Sistema 

BBOM são superiores a aquele que os colaborares fazem juz pela comercialização de 

rastreadores.  

 

 

22) Um fluxo de renda significativo pode ser percebido apenas com as 

comissões das vendas e aluguel de rastreadores? 
 

Chama a atenção a menor remuneração declarada no Contrato de Associação 

(Cláusula 4.1.a,  fl. 257) para vendas diretas por parte do associado em relação a vendas 

por parte da Embrasystem (Cláusula 4.1.b, fl. 257), sendo 10% sobre o valor líquido da 

mensalidade para vendas diretas e 50% sobre o mesmo valor para pacotes adquiridos, o 

segundo caso. 

 

Em adição, as simulações para os diferentes pacotes para a remuneração da 

forma de vendas diretas aponta para um resultado negativo para o Associado, do ponto 
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de vista financeiro, em todas as situações. Em um horizonte curto, de até um ano, o 

fluxo de caixa acumulado em um ano, exclusive o valor do investimento inicial, pode 

ser positivo para planos Ouro e Prata, mas apenas nos casos de vendas de contratos de 

serviços de monitoramento para a maioria dos rastreadores em estoque, previsto no 

pacote. Quando se leva em consideração o custo do pacote e a taxa de adesão, a 

avaliação econômico-financeira para o Associado é de receitas que não cobrem o custo 

incorrido na adesão. 

 

 

 

 

23) É matematicamente possível que os últimos entrantes na Rede 

BBOM empregando um nível ótimo de esforço e empenho tenham 

ganhos similares aos primeiros entrantes? 

 

 

Os últimos entrantes da rede não conseguem adicionar Associado para construir 

suas redes. Desta forma, este último entrante não fara jus a nenhum dos seis diferentes 

bônus decorrente da venda de pacotes de serviços. Estes bônus representam parcela 

substantiva do ganho potencial a um associado (vide Anexo) e em muitas situações 

transformam uma aquisição de pacote de investimento em prejuízo financeiro em 

situação de ganho financeiro. 

 

Sem estes bônus, isto é, um Associado sem rede abaixo, não terá ganhos 

financeiros por vendas diretas em nenhuma situação vista no Anexo. 

 

 

24) Os colaboradores ou investidores recebem treinamento na 

modalidade presencial ou a distância acerca do produto 

comercializado e técnicas de venda? 
 

Foram requisitados documentos sobre treinamento recebidos à Ré, a saber “item 

v: material de treinamento/capacitação de associados para vendas e sobre o produto”. 

Foi esclarecido pelos representantes da Ré que “O material utilizado pelso associados, 

e produzido pela empresa, é composto de apostilas, apresentações, vídeos, banners, 

etc., conforme material ora disponibilizado para vossa análise”. O material recebido 

consistiu de  

- Manual de uso da marca (documento pdf) 

- modelo imagem de cartão de visita (pdf ou jpg) e instruções de uso em uma 

página. 

- modelo imagem de banner (pdf ou jpg) e instruções de uso em uma página. 

- modelo imagem de convite virtual para divulgar reuniões de apresentação de 

produtos. 

- site – treinamento (imagens de site genérico que pode, eventualmente, ser 

utilizado para treinamento; seu conteúdo se resume a texto genérico lorem ipsum
8
. 

 

                                                           
8
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum


Processo n. 18517-10.2013.4.01.3500 -  RESULTADO DA PERÍCIA REQUERIDA 
 

 

27 
 

Perguntado também sobre “item “iii” Todos contratos com firmas de 

treinamento/capacitação de 2008-2013 da Embrasystem com informações sobre 

counteúdo do curso e público alvo” foi recebido o contrato, sem anexos detalhando 

valores ou extensão dos curos, celebrado em 26/6/2013 com a empresa Quanta para o 

uso de cursos pré-produzidos online. Este contrato foi distratado em 01/08/2013, sem 

informação de que algum dos cursos tenha sido disponibilizado aos associados. 

 

Reforçado o pedido por material de treinamento e ou capacitação, em 1º de 

junho foi enviado material da TVUNEPXMIL, que inclui videos de promoção e de 

treinamento das franquias empresariais, todos divulgados pela internet. Não há 

informação sobre treinamento presencial para colaboradores/associados ou investidores 

nos autos e informações complementares recebidas. Quanto a ensino a distância, os 

cursos da Quanta seriam, de acordo com o contrato, pré-existentes e a TVUNEPXMIL 

faria o papel de treinamento a distância sobre técnicas de venda. 

 

 

25) A BBOM possui relação atualizada dos seus associados juntamente 

com as vendas realizadas por eles? 
 

De acordo com o material de divulgação do Sistema BBOM, inclusive apostilas 

de plano de negócios (item “ii”) e contratos de Associação, há menção a uma 

plataforma na internet entitulada ‘escritório virtual’. Nesta plataforma, na qual o 

associado cria sua conta para registrar recebimentos e vendas, além do saldo em conta 

sobre os bônus, haveria o monitoramento por parte da BBOM de quais associados 

estariam ativos, quais vendas foram realizadas e os fluxos financeiros associados. Como 

exemplos de cadastros há as fl. 700 a 713 da Cautelar. 

 

 

26) A BBOM oferece assistência técnica aos produtos comercializados? 

Existe uma rede nacional de suporte técnico? 

 

De acordo com o fluxograma de relações e mapeamento de processos, existentes 

no arquivo “PLANO DE NEGÓCIOS E EXPANSÃO UNEPXMIL.pdf” enviado em 1º 

de junho, a assistência técnica em relação aos rastreadores seria realizado pela unidade 

franquia empresarial. A existência de rede nacional depende da presença de uma 

franquia empresarial em todo o território nacional.  

 

Quanto aos serviços de monitoramento, estes parecem ser realizados por 

empresa contratada pela Embrasystem, vistos os pagamentos para a empresa “Dulcineia 

Monitoramento” nas informações contábeis (no arquivo “Balancete de Verificação – 

2013.xls”, aba Passivo, por exemplo). 

 

 

 

27) A Ré disponibiliza plataforma de acesso via web ou call center para 

os seus clientes? 

 

A resposta a este item irá se basear nas informações recebidas. Foi requisitado o 

envio de “Item ‘vi’: Documentação (manual de instruções, contrato de serviços, etc...) 
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enviada aos compradores de rastreadores”. Os patronos da Ré enviaram 

“Esclarecimento: estamos disponibilizando o Manual de Instruções, bem como o 

contrato de comodato que era encaminhado aos compradores dos rastreadores.” O 

conteúdo se refere ao “CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS” 

(“CONTRATO-COMODATO-EQUIPAMENTOS.pdf”) e manual de instalação de um 

dos rastreadores disponíveis, “Manual Calamp LMU 800.pdf”. Após leitura cuidadosa 

de ambos documentos, não há referencia a “call center” ou “acesso via web”.  

 

O Contrato de Comodato de Equipamentos, em sua cláusula Primeira, Parágrafo 

primeiro faz referencia a um “Informativo do Produto” e “Manual de Serviços”, que 

seriam entregues juntamente com os equipamentos. Estes documentos não foram 

recebidos e desta forma não há como avaliar se a plataforma de acesso via web ou call 

center estava disponibilizada para seus clientes. 

 

Posteriormente foi enviado a este perito “Documentos disponibilizados para 

franqueados UNEPXMIL”. O arquivo “1.Manual_Monitoramento.pdf” descreve como 

funciona o monitoramento via web, sendo esta uma informação para o franqueado 

empresarial. Na primeira página o texto diz “Manual de Monitoramento Unepxmil 

 

Com esse material podemos facilmente manusear o sistema de monitoramento, 

podendo também ser passado para seu cliente. Possuímos 2 formas para acessar o 

monitoramento. (...)”. Este é o único documento que sugere que haveria a possibilidade 

de acesso de clientes ao serviço de monitoramento via web, mas não é claro que o 

acesso seria diretamente pelo cliente, pois se trata de manual orientado a franqueados. O 

arquivo esta datado eletronicamente de 11/7/2013, após as várias adesões ao Sistema 

BBOM. A mesma informação de que haveria sistema web para consulta do 

monitoramento pelo cliente está no vídeo “UNEPXMIL Monitoramento.mp4”, diretório 

“TV UNEPXMIL - Treinamentos e Promoção” nas informações recebidas 

posteriormente em 1º/6. Vale notar que o arquivo possui data de 23/12/2013. 

 

No rol de funcionários da Embrasystem há vários ‘Atendentes’ (vide fl. 472-

476), mas não é possível saber se estes atendentes atuavam em vendas ou atendimento a 

associados, ou, efetivamente, no atendimento a clientes do serviço de monitoramento, 

sejam eles clientes finais ou partícipes de uma rede. 

 

 

 

 

28) Além das vendas dos rastreadores, a empresa realiza o 

monitoramento dos veículos. Este monitoramento é efeito pela própria 

empresa ou por firma terceirizada? 
 

Durante o ano de 2013 há vários pagamentos para a empresa “Dulcineia 

Monitoramento”, que se refere a “Dulcinea Alvares - Monitoramento – ME”, CNPJ 

13.968.874/0001-89.  (vide, por exemplo, a síntese em “Balancete – Verificação 

2013.xls” aba Passivo, linha 678, conta contábil 2.1.02.01.695). Esta empresa, que 

possui CNPJ diferente da Embrasystem aparece como responsável para realizar o 

monitoramento pelas informações contábeis. Estas informações apontam que o 
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monitoramento era um serviço adquirido de terceiro e não uma despesa operacional ou 

Custos. 

 

 

29) A empresa dispõe de corpo especializado para o desenvolvimento e 

operação dos serviços oferecidos? 

 

Os serviços oferecidos pela Embrasystem são divididos em serviços para clientes 

de serviços de monitoramento (inclusive instalação de rastreadores) e serviços para 

Associados, como pode ser visto no Plano de Negócios (arquivo “PLANO DE 

NEGÓCIOS E EXPANSÃO UNEPXMIL.ppt”) e nas “Apostilas - Planos de Negócio 

Bbom”.  

 

Em relação ao serviço para clientes de serviços de monitoramento, o serviço em 

si era contratado com empresa terceira, sendo a beneficiada “DULCINEA ALVARES 

MONITORAMENTO ME” (vide Livro Diário Geral – 2013 Folha 23, por exemplo). 

Esta empresa, inclusive, recebia os rastreadores do modelo LMU-800, como indicado 

nas NF da OverBook (fl. 502-528). 

 

Nos serviços de instalação de rastreadores, a empresa utilizava franquias 

empresarias, ao invés de prestar o serviço em si (vide Plano de Negócios acima citado). 

 

Já para o serviços para Associados, a Embrasystem utilizava empresas de 

softwares que forneciam o conteúdo e estutura, além de, potencialmente, pessoal interno 

associado a TI, de acordo com as informações contábeis. 

 

 

30) A empresa condiciona a entrega futura dos rastreadores ao 

pagamento antecipado por parte dos consumidores? 

 

No “Contrato de Associação e Parceria Empresarial – Sistema BBOM – 

Modalidade / Rastreadores, Monitoramento e Rastreamento” em suas condições 

associativas na cláusula 2 afirma que como condição de Associação a necessidade de 

pagamento de taxa associativa e escolha e adesão a um pacote de benefícios, que estaria 

disponível e previsto no “Regulamento Geral BBOM”.  

 

 
Fonte: fl. 256 verso. 
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Fonte: fl. 257. 

 

A cláusula 4ª, em ‘Remuneração, destaca que a presente parceria deverá 

remunerar os custos de aquisição do primeiro aparelho rastreador do Associado, o 

acesso ao mesmo ao Sistema BBOM. Apenas após haverá possibilidade de 

remuneração. 

 

 
Fonte: fl. 257 

 

Vale notar que o “Regulamento Geral BBOM”, versão 1.0 de março de 2013
9
 

não descreve as opções de pacotes de benefícios disponíveis, ao contrário do que afirma 

o Contrato aqui citado. A informação sobre pacotes foi obtida por este perito apenas no 

material de divulgação e ao longo dos autos. 

 

Desta forma as informações acima permitem concluir que havia a condição de 

pagamentos para posterior recebimento de um rastreador (para próprio uso). Após este 

recebimento é que seria possibilitada a remuneração que viria da venda direta por parte 

do associado ou comissões por pacotes adquiridos diretamente da Embrasystem. 

 

31) O Sr. Perito considera que ao ofertar o produto e receber 

previamente ao seu fornecimento, além de não demonstrar um estoque 

mínimo de mercadoria, a Ré praticou atividade de captação de 

poupança popular de maneira irregular? 

 

 

O Contrato de Associação prevê a instalação de um rastreador para o Associado 

em cada pacote. Se um Associado adquire mais de um pacote (como era possível até 

                                                           
9
 Arquivo “Regulamento Geral BBOM.pdf” nos documentos enviados em 1º de junho. 
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julho de 3013, vide p.4, arquivo “2.pdf” item ‘ii’ das informações enviadas.), teria de 

arcar com o serviço de mais de um rastreador. Desta forma, no mínimo a empresa 

deveria estar preparada para atender a este Associado quando de sua adesão fornecendo 

seu rastreador para uso próprio. A aceitação de associados se deu em velocidade muito 

maior que a encomenda, pagamento e recebimento de rasteadores, como declarado pela 

Ré em documento enviado aos autos à fl. 367. Avaliação econômica similar pode ser 

feita ao acompanhar as receitas de franquias individuais e as encomendas (nem todas 

pagas e entregues) pela Embrasystem junto a fornecedores de rastreadores, como tratado 

no quesito 11 acima. 

 

Os montantes totais de rastreadores implícitos nas redes eram lagamento 

superiores aos rastreadores disponíveis. Neste mesmo documento à fl 376 há o envio de 

apenas um rastreador para os Associados, esgotando a maior parte do estoque 

disponível (vide quesitos 7 e 11 acima para estoque disponível efetivo de rastreadores). 

O material de divulgação e treinamento arquivo “3.pdf” à fl. 8 aponta uma quantidade 

de Associados Diamante (que acumularam 500000 pontos em sua dimensão de rede 

(esquerda/direita) menor; há o cômputo de 25 pontos por rastreador) claramente 

incompatível com o volume de rastreadores adquiridos e enregues até aquela data (abril 

de 2013). A ausência de rastreadores disponíveis para serviços de rastreamento impede 

a geração de receita para os Associados, visto que sua remuneração depende do volume 

de contratos de serviço de rastreamento ativos e adimplentes (exceto no caso de 

construção de redes, em que os valores percebidos dependem das adesões à rede). Uma 

análise econômica desta situação aponta para perdas no valor presente destes 

associados, que aportaram recursos ao se Associar mas passam a perceber resultados em 

período mais afastado no tempo. 

 

 A tipificação de captação de poupança irregular baseia-se em uma análise 

jurídica da lei referente e neste sentido este perito entende que o escopo econômico da 

análise deste Perito não responderia de forma precisa a questão.  

 

 

 

32) A literatura internacional acerca do marketing multinível 

apresenta características e condutas que são usadas como critérios 

para definir se determinadas empresas se enquandram na referida 

estratégia comercial de vendas. A regra dos “10 clientes” revê que o 

distribuidor ou revendedor deva demonstrar que do lote de 10 clientes 

contatados, um deve ser consumidor varejista, ou seja, fora da rede. A 

Ré observa tal regra? 

 

De acordo com o Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA 

BBOM (fl. 254-265) e os documentos vinculados (Contrato De Prestação De Serviços 

De Rastreamento, Termo de Associação e Compromisso BBOM, Contrato de Comodato 

de Equipamentos e Regulamento BBOM), a empresa não observa a referida regra dos 

“10 clientes”.  

Da mesma forma, ao consultar todos os documentos recebidos dos 

representantes da Ré, inclusive material de treinamento e apostilas, este Perito não 

encontrou informação que indique que a Embrasystem/BBOM exigia ou recomendava 

que de 10 clientes contratados, um deve ser consumidor varejista, ou seja, fora da rede. 



Processo n. 18517-10.2013.4.01.3500 -  RESULTADO DA PERÍCIA REQUERIDA 
 

 

32 
 

Um associado poderia realizar atividades de venda de pacotes exclusivamente, sendo 

remunerado apenas pela inclusão de associados aos sistema, sem ter de realizar vendas 

diretas a não associados. 

 

 

 

33) A Ré alega praticar Marketing Multinível, estratégia comercial na 

qual as bonificações dos associados decorrem da vendas diretas de um 

bem ou serviço. Entretanto no seu website verificou-se os seguintes 

dizeres: “parece sensacional, você não precisa fazer nada para ver 

ganhos bastando adquirir um dos pacotes oferecidos”. Como se 

justifica tal contradição? 

 

 

Há uma forma de remuneração em que o associado “não precisa fazer nada”, 

além de adquirir um pacote de benefícios, para fazer jus a um fluxo financeiro potencial, 

chamada de Investimento (ver resposta do item 19 acima). Essa modalidade não se 

enquadra na definição de marketing multinível (ver resposta do quesito C 03 (m) 

abaixo, ao quesito 34). 

 

Além disso, na modalidade de remuneração chamada venda de pacotes de 

benefícios (ver resposta do item 19 acima), há a possibilidade de auferir fluxo financeiro 

potencial sem a realização de vendas diretas ao consumidor final por parte do associado. 

Isto é, montando uma rede e, com isso, auferindo os seis diferentes de bônus descritos 

no quesito 19. Neste caso, o associado pode auferir ganhos sem realizar vendas diretas 

ao consumidor final, violando-se os critérios para se caracterizar uma atividade como 

marketing multinível. 

 

Portanto, trata-se de uma contradição: é possível auferir ganhos “sem fazer 

nada”, i.e., independentemente da existência de venda direta ao consumidor final. 

 

 

 

34) Informe, se atividades da Ré se caracterizam como Marketing 

Multinível de vendas. 
 

 

Com base na Nota Técnica no. 60, SAE/MF e na Nota Técnica no. 176, 2013, 

CATON/CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ, define-se Marketing multinível como uma 

forma de distribuição de bens/serviços entre o fabricante e o consumidor final. Difere-se 

do marketing mononível, pois possibilita ao vendedor auferir ganhos com comissões 

e/ou bônus decorrentes da venda de outros vendedores, além dos ganhos oriundos da 

venda direta ao consumidor.  

 

No marketing mononível, revendedor é remunerado somente por suas vendas 

diretas (ao consumidor final) e todos os revendedores estão no mesmo nível 

(diretamente abaixo do fornecedor). 
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No marketing multinível, o revendedor é majoritariamente remunerado por suas 

vendas diretas, mas também é remunerado por comissões sobre a venda direta dos 

revendedores recrutados por ele. 

 

Devido aos ganhos com comissões (de novos membros recrutados), o marketing 

multinível se confunde com esquemas de pirâmide. Duas diferenças fundamentais são: 

i) no marketing multinível a maior parte dos ganhos de um membro decorre de suas 

próprias vendas diretas; e ii) no marketing multinível a comissão (ganha pelo 

recrutamento de novos membros) depende das vendas diretas dos membros recrutados. 

Se não há venda, não há ganho. Isso inviabiliza a possibilidade de ganho passivo (em 

todos os níveis). Assim, os produtos/serviços negociados ganham importância vital. Nos 

esquemas de pirâmide, o produto não tem papel relevante. 

 

Por exemplo, o órgão de defesa da concorrência dos EUA (FTC – Federal Trade 

Comission) considerou que a empresa Amway não constituía um esquema de pirâmide, e 

sim, um esquema de marketing multinível legítimo, pois: i) não se exige taxa de 

entrada, ii) os bônus e comissões decorrem de vendas (diretas) efetivas, iii) os produtos 

são vendidos a consumidores finais; e iv) prever recompra de estoques não vendidos. 

(Note que a FTC e SEC – Security and Exchange comission nos EUA, assim como a 

SEAE no Brasil, utilizam esses critérios).  

 

Além disso, a FTC também aplicou duas “regras de bolso” para diferenciar um 

esquema de pirâmide de um sistema de marketing multinível em relação ao pagamento 

das comissões: 

 

Regra dos 10 clientes (referente ao item (iii) acima): a cada 10 clientes do 

revendedor, pelo menos um não faça parte do sistema (i.e., seja um consumidor final); e  

 

Regra dos 70%: o revendedor deve vender pelo menos 70% do seu estoque para 

receber os bônus dos níveis abaixo (evitando ganho passivo e acúmulo de estoque). 

 

Como a ré não observa a “regra dos clientes” (resposta da questão 32); e é 

possível auferir ganhos sem a realização de venda direta ao consumidor final (ver 

resposta da questão 33) não se pode caracterizar o Sistema BBOM como uma atividade 

de marketing multinível. 

 

 

 

35) Sr. Perito, ao avaliar a estrutura do negócio da Ré, evidencia-se 

elementos que permitam dizer se a empresa desenvolve uma atividade 

sustentável e contínua? 

 

 

Ao longo da resposta aos quesitos anteriores, em uma análise econômica das 

informações trazidas aos autos e enviadas pelas Ré, ressalta-se que:  

 

1. A empresa cobra um preço acima do praticado pelos concorrentes. A oferta de 

serviços de rastreamento mais baratos pelos concorrentes certamente irá frustrar 

a rentabilidade esperada dos associados (ver resposta do quesito 5 acima); 
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2. O volume de rastreadores encomendados é insuficiente para atender a todos os 

associados, contribuindo para se colocar em dúvida a capacidade da empresa 

sustentar sua atividade (ver resposta do quesito 11acima); 

 

3. O valor pago por associado para adquirir o rastreador é inferior ao custo de 

aquisição. Uma receita para aquisição de rastreadores menor do que o custo de 

aquisição exige que a empresa tenha um capital de giro significativo (de cerca de 

R$50,00 por rastreador) para arcar com o gasto necessário para aquisição não 

coberto pela receita, até o momento que todos estes rastreadores estejam gerando 

um fluxo de renda com as mensalidades do serviço (ver resposta do quesito 11 

acima); e 

 

Finalmente, algumas considerações do ponto de vista da operação da empresa 

(detalhada no Anexo a este relatório):  

Na modalidade “Venda Direta”, o associado necessariamente incorrerá em perda 

financeira; 

  

Na modalidade “Investimento”, o associado somente percebe um resultado financeiro 

em uma situação otimista; 

  

Na modalidade Venda de pacotes: os resultados positivos pressupõem a constituição de 

uma rede suficientemente grande (ver resposta item 23 acima). Além disso: i) os 

últimos associados entrantes no Sistema BBOM terão prejuízo se aturem com vendas 

diretas, mesmo com um nível máximo de esforço e empenho; e ii) esses últimos 

associados somente obterão resultado financeiro positivo como investidores na hipótese 

de existência de uma demanda de mercado muito elevada. Trata-se de hipótese 

irrealista. Por exemplo, no Plano Prata, com seis níveis e quatro associados entrantes 

por associado, a demanda total, apenas desta rede, monta a 65.532. O fato de o preço 

praticado pela Ré ser superior ao de mercado torna essa hipótese ainda mais irrealista. 

 

Assim, há um conjunto de elementos que comprometem a sustentabilidade (ou 

continuidade) econômica da atividade desenvolvida pela Ré. 

 

 

36) Com base nas respostas aos quesitos acima elencados, é possível 

asseverar se as atividades da Ré se constituem “Pirâmide Financeira” 

ou Esquema de “Ponzi”?
10

 

 

 

Na resposta das questões 32 e 33 acima, ressaltou-se que: como a ré não observa 

a “regra dos clientes”; e é possível auferir ganhos sem a realização de venda direta ao 

consumidor final, não se pode caracterizar o Sistema BBOM como uma atividade de 

marketing multinível. 

 

                                                           
10

 Esto quesito é, em sua essência, igual à pergunta C 03 (u) dos representantes da Embrasystem, o que 

leva a uma resposta também similar. 
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Adicionalmente, ressalta-se a promessa de ganhos passivos. De fato, o fluxo de 

renda percebido pelo colaborador depende fortemente da entrada de novos participantes. 

A maior parte da renda auferida não decorre da venda direta do produto, mas sim, de 

comissões (ver Anexo “Da Operação da Empresa”). Em grande parte das situações 

avaliadas, as vendas diretas não sustentam a atratividade da operação para o Associado. 

Insustentabiliadde financeira para o Associado da atividade de venda direta impõe a 

necessidade de criar uma rede para tentar aumentar seus ganhos e recuperar os valores 

pagos quando de sua associação. 

 

Portanto, é possível asseverar que as atividades da Ré constituem “Pirâmide 

Financeira” (ou Esquema de “Ponzi”), conforme definição apresentada na questão C. 03 

(o) abaixo, ressaltando que a exigência de vendas de produto não constitui elemento 

econômico essencial para a descaracterização de uma pirâmide financeira. 

 

 

 

Em 23 de junho de 2016, 

 

__________________________________________ 

Eduardo Pontual Ribeiro 

Economista (CORECON-RS 5652-9) 
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Perguntas Advogados EMBRASYSTEM (fl. 1933-1935) 
 

B. 02. Da análise dos atos constitutivos primitivos e alterações 

contratuais da “EMBRASYSTEM”, queira o Sr. Perito demonstrar: a 

evolução do Capital Social, do Quadro Societário e do Objetivo Social 

da Mesma 

 

 

Nas próximas páginas temos a evolução do capital, social, do quadro societário e 

do objetivo social da Embrasystem, baseado nos documentos enviado no “item ‘viii’: 

Todos os Atos Constitutivos primitivos e alterações contratuais da Embrasystem e 

empesas vinculadas registradas”. 



Processo n. 18517-10.2013.4.01.3500 -  RESULTADO DA PERÍCIA REQUERIDA 
 

 

37 
 

 

DATA RAZÃO SOCIAL Capital Social Quadro Societário Objetivo Social da Mesma 

01/01/1996 

Registro na Junta 

Comercial 

Wilson & Saulo 

Comercial Rio Preto Ltda 

= ME 

 

R$ 4.000,00 Saulo Ribeiro de Mendonça 

(R$ 2.000,00) 

Wilson Marques de 

Oliveira (R$ 2.000,00) 

 

Exploração de comércio de pastilhas para 

freios e acessórios automotivos. 

Ano 2009* 

1ª. alteração 

contratual 

(28/7/2009) 

UNEPX cred 

financiamentos e 

investimentos Ltda. 

 

R$ 100.000,00 UNEXP empreendimentos 

e participações SA (R$ 

50.000,00) representada por 

Wilson Marques de 

Oliveira  e Wilson Marques 

de Oliveira (R$ 50.000,00) 

 

Sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, financeiras, correspondentes 

de instituições financeiras. 

Ano 2009  

2ª. alteração 

contratual  

(26/8/2009) 

UNEPX cred 

correspondente bancário 

Ltda. 

 

Idem acima Idem acima 

 

 

 

Sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, financeiras, correspondentes 

de instituições financeiras, informações 

cadastrais. 

Ano 2010 

3ª. alteração 

contratural 

(09/08/2010) 

UNEPXMIL tecnologia 

em software Ltda. 

 

Idem acima Wilson Marques de 

Oliveira (R$ 50.000,00) 

João Francisco de Paulo 

(R$ 50.000,00) 

Tecnologia em software, monitoramento de 

veículos com rastreamento via satélite, 

gerenciamento de risco veicular, 

franqueadoras, adm de fundos por contrato 

de comissão de terceiros, comércio 

eletrônico de bens, comércio de peças e 

acessórios automotivos, instalação de 

acessórios automotivos. 

Ano 2010 

4ª. alteração 

contratual 

(18/10/2010) 

UNEPXMIL tecnologia 

em software Ltda. 

 

Idem acima João Francisco de Paulo 

(R$ 50.000,00) 

Natalia Menezes de Souza 

(R$ 50.000,00) 

Idem acima. 

(Cont.)     
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DATA RAZÃO SOCIAL Capital Social Quadro Societário Objetivo Social da Mesma 

Ano 2011 

5ª. alteração 

contratual 

(16/02/2011) 

UNEPXMIL tecnologia 

em software Ltda. 

 

Idem acima 

 

João Francisco de Paulo 

(R$ 99.000,00); quotas em 

tesouraria (R$ 10.000,00) 

 

Tecnologia em software, monitoramento de 

veículos com rastreamento via satélite, 

gerenciamento de risco veicular, 

franqueadoras, adm de fundos por contrato 

de comissão de terceiros, comércio 

eletrônico de bens, comércio de peças e 

acessórios automotivos, instalação de 

acessórios automotivos. 

Ano 2011 

6ª. alteração 

contratual 

(18/03/2011) 

UNEPXMIL tecnologia 

em software Ltda. 

 

 

Idem acima João Francisco de Paulo 

(R$ 99.000,00); Jefferson 

Bernardo de Lima (R$ 

1.000,00) 

 

Idem acima 

Ano 2012 

7ª. alteração 

contratual 

(27/07/2012) 

 

EMBRASYSTEM -

tecnologia em sistemas, 

importação e exportação 

Ltda. 

 

Idem acima Idem acima 

 

 

 

Tecnologia em software, monitoramento de 

veículos com rastreamento via satélite, 

gerenciamento de risco veicular, 

franqueadoras, adm de fundos por contrato 

de comissão de terceiros, instalação de 

acessórios automotivos, importação e 

exportação de eletrônico de bens, 

importação e exportação de peças e 

acessórios automotivos. 

(Cont.)     
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DATA RAZÃO SOCIAL Capital Social Quadro Societário Objetivo Social da Mesma 

Ano 2013 

8ª. alteração 

contratual 

(02/05/2013) 

EMBRASYSTEM -

tecnologia em sistemas, 

importação e exportação 

Ltda. 

 

R$ 1.000.000,00 

Elevação do capital social 

João Francisco de Paulo 

(R$ 990.000,00); Jefferson 

Bernardo de Lima (R$ 

10.000,00) 

Idem acima. 

Ano 2014 

9ª. alteração 

contratual 

(18/02/2014) 

Idem acima. Idem acima João Francisco de Paulo 

(R$ 990.000,00); quotas em 

tesouraria (R$ 10.000,00) 

Tecnologia em software, monitoramento de 

veículos com rastreamento via satélite, 

gerenciamento de risco veicular, 

franqueadoras, adm de fundos por contrato 

de comissão de terceiros, comércio 

eletrônico de bens, comércio de peças e 

acessórios automotivos, instalação de 

acessórios automotivos, importação e 

exportação de eletrônico de bens, 

importação e exportação de peças e 

acessórios automotivos, comércio de 

automóveis, camionetas e utilitários, 

comércio de artigos de joalheria e relojoaria, 

comércio de equipamentos e suprimentos de 

informática, marketing direto, depósitos de 

mercadorias, gerenciamento de risco 

veicular, comércio varejista de café, 

comércio varejista de cosméticos, comércio 

varejista de energéticos e produtos 

alimentícios em geral, gestora de riscos. 

Ano 2014 

10ª. alteração 

contratual 

(24/03/2014) 

Idem Idem João Francisco de Paulo 

(R$ 1.000.000,00) – único 

sócio 

Idem acima 

(Cont.)     
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DATA RAZÃO SOCIAL Capital Social Quadro Societário Objetivo Social da Mesma 

Ano 2015** 

11ª. alteração 

contratual 

(21/08/2015) 

Idem R$ 2.000.000,00 João Francisco de Paulo 

(R$ 1.000.000,00); Vagner 

Fernando da Silva (R$ 

1.000.000,00) 

Idem*** 

Ano 2015**** 

12ª. alteração 

contratual 

(16/12/2015) 

Idem R$ 1.000.000,00 João Francisco de Paulo 

(R$ 990.000,00); Dulcinea 

Alvares (R$ 10.000,00 

Idem acima 

* - Documento não disponível. Informações obtidas de “Ficha Cadastral Completa.pdf”. ** - Documento não disponível: Informações obtidas de “Ficha 

Cadastral Completa.pdf”. *** - Lista acrescida de novo itens, ver documento original. *** - Documento enviado inservível: Informações obtidas de 

“Ficha Cadastral Completa.pdf”. 
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C. 03(a) Queira o Sr. Perito demonstrar detalhadamente como são 

realizadas as vendas da Ré: além de produtos nacionais a Rè 

comercializa também produtos importados? 

 

A Embrasystem oferece dois tipos de produtos: franquias individuais e 

empresariais e serviço de rastreamento veicular. As franquias individuais se organizam 

vinculadas e indicadas diretamente à Embrasystem ou indicadas por outros franqueados, 

inspirado em sistema de marketing multinível. As franquias empresariais se vinculam 

diretamente à Embrasystem e prestam o serviço de instalação (vide “Plano de Negócios 

2013”, p. 6 reproduzido aqui). 

 

 
Fonte “Plano de Negócios 2013”, p. 6  

 

Na imagem acima fica clara que a Embrasystem atua como franqueadora e como 

fornecedora de produtos e serviços. 

 

Chama a atenção a descrição de ‘novas regras’. Como não há mês do documento 

e este foi enviado em resposta o quesito “item ‘ii’ Documentos inernos da Embasystem 

que trate do Plano de Negócios, detalhado, do Sistema BBOM”, toma-se como 

realizado. Em complemento as informações acima, o mesmo sistema aparece descrito 

no “Contrato de Associação e Parceria Empresarial – “Sistema BBOM” – Modalidade / 

Rastreadores, Monitormaneto e Rastreamento” (fl. 254-265). Revela-se naquele 

documento que os rastreadores são oferecidos aos associados, que se obrigam o instalar 

um deles de seu pacote de adesão, podem ser oferecidos diretamente pela Embrasystem 

ou pelos franquados individuais. 
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Há um catalogo de outros produtos a venda, como cafés, cosméticos e outros, 

como informa um catálogo de produtos enviado sem data nas informações requeridas 

(“item “iv”: Catalogo e produtos da empresa para os anos 2008-2013”). Uma revisão 

das informações contábeis (como “Demonstração do Resultado do Exercício  Mês a 

Mês – 2013.xls”) mostra a significância de serviços de franquia individual e benefícios 

de associados e gastos de prestadores de serviços monitoramento e gastos com 

rastreadores como destacado no quesito 9 acima das perguntas do MPF. Desta forma, a 

resposta a este item se baseia apenas no serviço de monitoramento veicular por 

rastreadores pela sua importância (não houve receita por venda de produtos, exceto de 

rastreador em 2013, de acordo com as informações contábeis indicadas aqui).  

 

Os autos mostram que a Embrasystem adquiriu rastreadores de dois 

fornecedores, MAxtrack (modelo MXT – 140) e Overbook (modelo LMU-800). Os 

primeiros são fabricados no Brasil e os segundos importados, como informado pelas 

empresas nas manifestações nos autos. 

 

O esquema abaixo, reproduzido do Plano de Negócios da Empresa, mostra como 

são comercializados os produtos (rastreadores, fornecidos em comodato aos clientes que 

utilizam os serviços de monitoramento e os serviços de monitoramento): A franquia 

empresarial instala o rastreador e realiza o contrato de comodato e serviço de 

rastreamento veicular. Ou a franquia individual capta o cliente de serviço de 

rastreamento veicular e encaminha este cliente a uma franquia empresarial para que seja 

instalado o rastreador.  

 

 
Fonte “Plano de Negócios 2013”, p. 22  
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C. 03 (b) Há vendas de forma comissionada? Como se dá este 

comissionamento? 

 

Para responder a este quesito utilizaremos duas fontes: (i) “Contrato de 

Associação e Parceria Empresarial – “Sistema BBOM” – Modalidade / Rastreadores, 

Monitoramento e Rastreamento” (fl. 254-265) e (ii) apostilas “Apostilas - Planos de 

Negócio Bbom”. No “item ‘v’: Material de treinamento/capacitação de associados para 

vendas e sobre o produto” das informações requeridas não há informações sobre 

comissionamento. 

 

No “Contrato de Associação e Parceria Empresarial – “Sistema BBOM” – 

Modalidade / Rastreadores, Monitoramento e Rastreamento” (fl. 254-265) há descrição 

de uma forma de comissionamento nas vendas. Caso o associado realize a contratação 

de cliente de serviço de rastreamento, no valor de 10% sobre a mensalidade (“item a) 

Bonificação sobre Vendas Diretas de Serviços”), como reproduzido abaixo.  

 

 
Fl. 257 

 

 

O contrato também fala de outra forma de remuneração, mas esta não pode ser 

considerada remuneração por comissão pois não vem do esforço de vendas do 

Associado, e sim sua participação como Associado e comprador de um pacote de 

benefícios. Neste caso a BBOM (denominação de ‘Embrasystem Tecnologia em 

sistemas, importação e expostação ltda’ no contrato, ref. p.1 do mesmo, fl. 254) realiza 

vendas a clientes finais, de rastreadores e serviços de monitoramento e rastreamento e 

contrato de comodato. O associado recebe por 12 meses a parcela de 50% para o valor 

líquido da mensalidade em cada contrato de 36 meses, celebrado com clientes finais. 

Vale notar que não é claro como será feita a identificação de cada rastreador adquirido 

no pacote pelo Associado e sua utilização ou não para o serviço de monitoramento.  
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Fonte: Fl. 257 

 

 

Importante notar que estas são as únicas formas de remuneração do Associado 

constantes no Contrato com o Associado (uma remuneração com comissionamento de 

vendas e outra remuneração por bonificação de pacote adquirido e esforço de venda da 

BBOM). 

 

Baseado no material de divulgação e treinamento (apostilas, por exemplo, 

recebidas, ou documentos como os trazidos pela Ré aos autos, fl. 538-544) há outras 

formas de comissionamento por parte da BBOM, referente a “venda direta com 

estratégia de multinível” (fl. 541), ou seja a indicação de Associados para a BBOM. Há 

comissão (‘bônus’), chamados (i) bônus de início rápido; (ii) bônus de equipe, (iii) 

bônus residual; (iv) bônus de divisão de lucros, além de prêmios de reconhecimento. 

Estes bônus dependem do desempenho dos Associados vinculados na captação de novos 

Associados e na capacidade de vendas de cada associado. (veja também Anexo a este 

relatório) 

 

Há uma mudança ao longo do tempo e o documento enviado “4.pdf” em “Item 

“ii” “Apostilas - Planos de Negócio Bbom”, agora traz os seguintes bônus referentes à 

venda direta com estratégia multinível: (a) bônus de início rápido; (b) bônus de 

equiparação, (c) bônus residual; (d) bônus de equipe; (e) bônus de divisão de lucros, 

além de prêmios de reconhecimento. 

 

Importante notar que a obrigação de que um Associado tenha um rastreador 

instalado e contrato de serviços de rastreamento ativo faz com que se confunda a 

atividade de recrutamento de Associados, com o marketing multinível, baseado em 

vendas de serviços. Isto é dito para entender o valor possível dos bônus de (i)-(iv) ou 

(a)-(e), em que alguns se referem apenas à captação de Associados em si (como os 

bônus (i)/(a)) aos bônus previstos pela capacidade de vendas de sua rede de Associados 

(bônus (iii)/(c) e (iv)). O bônus (i) caracteriza-se como comissão de vendas apenas se 

entendermos a venda como o pacote de benefícios em si e não a venda do serviço de 

rastreamento. O valor é claramente dependente do pacote em si, e não da quantidade de 

contratos de serviço de rastreamento com comodato ativos. A própria apresentação do 

bônus (b) afirma que seu valor depende do número de comodatos (p.16), mas logo 

associa os ganhos aos pacotes de Associados (p.17). Desta forma, fica claro que os 
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bônus são formas de comissionamento pela venda de pacotes ou seja, pela captação de 

Associados, e não de vendas de rastreadores ou serviço de rastreamento. 

 

 

 

C. 03 (c) A remuneração dos vendedores ou representantes ocorre sem 

a venda de produto? 

 

Vendedores ou representantes, que serão entendidos aqui como Associados, já 

que este é o conceito utilizado nos contratos BBOM sobre rastreadores, como destacado 

no item anterior.  

 

De acordo com o Contrato de Associação a remuneração dos Associados ocorre 

pela venda de produto (no valor de 10% sobre mensalidades pagas) e sem venda de 

produto (bônus de 50% sobre mensalidades contratados com o esfoço de vendas da 

Embrasystem). 

 

De acordo com material de divulgação e treinamento, há remuneração de 

Associados por captação de associados para a BBOM, isto é, venda de pacotes, como 

explicado acima (bônus de Início Rápido, bônus de Equiparação, como descrito à p. 17 

do arquivo “4.pdf”; veja também o anexo a este relatório).  

 

E este mesmo material complementar indica que há remuneração de Associados 

por venda de contratos de prestação de serviços de Associados em suas redes de 

indicação (bônus de Equiparação p. 16, bônus Residual, Bônus de Equipe). 

 

 

C. 03 (d) Todas as comissões pagas são decorrentes da vendas da Ré? 

 

Como mencionado acima, há dois tipos de vendas pela Embrasystem e seus 

Associados: venda de contratos de rastreamento com comodato de rastreadores para 

clientes finais e captação de Associados (venda de pacotes de benefícios). Quando da 

captação de Associados, o mesmo necessita aderir a um contrato de rastreamento de 

forma compulsória, o que pode gerar confusão entre os tipos de vendas. Todavia os 

montantes envolvidos claramente diferenciam os tipos de venda (não se pode considerar 

que alguém adquire um contrato de rastreamento por R$3.000,00 mais mensalidade de 

R$80,00, ao aderir ao pacote Ouro, já que pode fazê-lo por custo zero mais mensalidade 

de R$80,00, sem tornar-se Associado). 

 

Nem todas as comissões são pagas em decorrência das vendas de contratos de 

rastreamento da Ré. No caso de bônus de início rápido há a venda de um contrato de 

prestação de serviço quando da adesão do Associado indicado. Todavia o valor do 

bônus varia mesmo que seja apenas um contrato de prestação de serviço. O valor do 

bônus ao Associado depende do pacote que foi contratado com a BBOM. Este contrato 

de associação não implica em aquisição daquele número de rastreadores por parte do 

novo Associado, pois quem irá adquirir será a BBOM e não há obrigação de venda de 

contratos por parte do Associado na modalidade de remuneração do tipo ‘investimento, 

descrito no anexo e no quesito C.03(b) acima.  
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C. 03 (e) Qual ou quais os mecanismos de premiação praticados pela 

Ré? 

 

De acordo com o material arquivo “4.pdf” citado acima há  

Há uma mudança ao longo do tempo e o documento enviado “4.pdf” em “Item 

“ii” “Apostilas - Planos de Negócio Bbom”, agora traz os seguintes bônus referentes à 

venda direta com estratégia multinível: (a) bônus de início rápido; (b) bônus de 

equiparação, (c) bônus residual; (d) bônus de equipe; (e) bônus de divisão de lucros, 

além de prêmios de reconhecimento. A destes está no anexo e é preoduzida a seguinte, 

baseado em material de divulgação e treinamento (Apostila “4.pdf”, item ‘ii’, 

informações recebidas). 

1. Inicio Rápido: a BBOM paga um valor fixo por cada novo associado indicado 

pelo associado. O valor depende do pacote comprado pelo novo associado, a 

saber: Pacote Bronze, R$ 40,00; Prata, R$ 120,00; e Ouro, R$ 200,00. 

 

2.  Equiparação: Percentual sobre as vendas diretas da rede de indicados do 

associado, até o sexto nível. O associado recebe 2% do total do ganho de venda 

direta de sua rede. 

 

3. Residual: o associado recebe 6% do total de pontos convertidos em reais que 

sua rede gera em mensalidades, onde cada mensalidade vale 25 pontos. Logo o 

associado recebe R$ 1,50 para cada pessoa em sua rede de indicados. 

 

4. Equipe: ao indicar um novo associado, o indicador deve alocar o indicado em 

um de dois grupos da rede, chamados “direita” e “esquerda”. O Bônus de equipe 

gera um valor de 30% dos pontos de pacotes (convertidos em reais) de sua 

menor equipe. Para cada pacote há uma pontuação específica, a saber: Pacote 

Bronze, 200 pontos; Prata, 600 pontos; e Ouro, 1000 pontos. 

 

5. Qualificação: o associado recebe brindes sobre o total de pontos de pacotes de 

sua menor equipe, com base na tabela dos Bônus de qualificação (Apostila 4, 

slide 27, do item “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio 

BBOM). 

 

6. Divisão de Lucros: O associado receberá 1% do faturamento total da empresa 

se tiver 5 pessoas diamantes em sua rede. São associados diamante aqueles que 

possuem uma rede de 500.000 pontos de pacotes.      

      

Alguns comentários se fazem necessários. No caso de Divisão de lucros, se os 

500.000 vêm de contratos de serviços de rastreamento, temos 20.000 rastreadores para 

cada diamante. Este bônus exige cinco vezes isto para o Associado líder de sua rede. No 

bônus de equipe, os esforços de captação de associados são divididos por dois, pois no 

caso de um associado indicado, o associado indicador não recebe bônus de equipe. São 

necessários 2 pacotes vendidos para que este receba o bônus pelos pontos de uma 

equipe (de menor pontos). E os bônus de início rápido e de equipe dependem apenas do 

número de associados incluídos na rede. 
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C. 03 (f) Queira o Sr. Perito demonstrar o procedimento das vendas 

diretas realizadas pela Ré? 

 

De acordo com a resposta do quesito 1 acima, a EMBRASYSTEM, através do 

seu Sistema BBOM, atuava com a comercialização de parceria empresarial 

(autodenominado Multinível) mediante associação ao Sistema.  

 

No Sistema BBOM o associado investia na aquisição de pacotes de benefícios 

para revenda de duas formas: i) vendas de serviços de rastreamento e comodato do 

equipamento de rastreamento (chamado de Sistema UNEPXMIL) pelo próprio 

associado;  ou ii) vendas diretas dos serviços de rastreadores pela própria BBOM, como 

descrito também no quesito C.03 (b).  

 

Ao mesmo tempo o Sistema UNEPXMIL constituiria franquias de instalação, 

manutenção e serviços vinculados aos Rastreadores
11

. 

 

Os pacotes se referiam a rastreadores veiculares (ref. Anexo C, verso fl. 265). O 

Sistema BBOM era dependente do funcionamento do Sistema UNEPXMIL para 

instalação dos rastreadores e serviços associados
12

. 

 

Dados os dois produtos comercializados, parceria empresarial via aquisição de 

pacotes e vendas diretas de serviço de rastreamento e comodato de equipamento de 

rastreamento veicular, a leitura dos contratos disponíveis nos autos e informações 

enviadas apontam dois tipos de público: (i) pessoas físicas para parceria empresarial; e 

(ii) pessoas físicas ou jurídicas proprietários de veículos automotores para o serviço de 

rastreamento e comodato do equipamento. O fluxograma apresentado no quesito C03(a) 

descreve em detalhe estas afirmações. 

 

 

 

C. 03 (g) Queira o Sr. Perito demonstrar o procedimento das vendas 

indiretas realizadas pela Ré? 

 

As vendas indiretas são consideradas como vendas de pacotes de benefícios para 

novos Associados junto à Embrasystem, para que o Associado indicador possa construir 

sua rede. Os associados vinculados a esta rede e a este associado que em última 

instância, indicou a todos aqueles nesta rede  realizam vendas diretas a clientes finais ou 

vendas de pacotes de benefícios a novos Associados. 

 

O formulário Termo de Adesão para Rastreamento e Monitoramento apresenta 

um campo que trata do franqueado responsável. Em site ‘escritório virtual’ o Associado 

                                                           
11 (p.23, apresentação “3.pdf” do material  “Apostilas - Planos de Negócio BBOM” das informações 

complementares requeridas) 

12 p.23, apresentação “3.pdf” do material  “Apostilas - Planos de Negócio BBOM” das informações 

complementares requeridas. 
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faz a indicação através de um pedido de pacote de benefícios para este novo Associado 

indicado. (vide material de treinamento recebido em 1º junho de 2012) 

 

 

C.03 (h) Do faturamento total da Ré quais os percentuais que 

representam as vendas diretas e indiretas 

 

Apresentamos aqui informações a partir do arquivo “Demonstração do 

Resultado do Exercício  Mês a Mês – 2013.xls”, isolando as receitas brutas. As vendas 

diretas são classificadas desta forma, inclusive vendas de rastreador a clientes finais ou 

Associados. Por outro, as vendas indiretas são aquelas via franquias ou microfranquias. 

 

Em relação às receitas brutas, a tabela abaixo descreve, em ordem de 

importância, as informações. Vemos que as receitas de microfranquias são as mais 

representativas, respondendo por 92,8% da receita bruta. As receitas de microfranquias 

envolvem as taxas de adesão e as compras de pacotes, além das mensalidades do serviço 

de rastreamento, obtida de forma indiretas. As receitas de Franquia, onde os 

rastreadores são instalados é bem menor e a receita bruta de vendas de rastreador não 

chegam a 1,5% da receita bruta. Um argumento para este pequeno valor de receita bruta 

de vendas de rastreador está no fato de que o modelo de negócios de rastreadores se 

baseia em comodato dos mesmo e não venda. 

Assim, podemos ver que 98,7% das receitas em 2013 foram de forma indireta 

(contas 3.1.01.01.104 e 3.1.01.01.105 em relação ao total de receitas brutas) e que 1,3% 

das receitas foram de forma direta (contas 3.1.01.01.106 e 3.1.01.01.107 em relação ao 

total de receitas brutas).  

 

Receitas Brutas Embrasystem 2013 ordenadas por importância – DRE (em R$) 
Receitas Brutas 1.049.253.645,71 

3.1.01.01.104 Receita de Micro Franquia 974.143.485,33 

3.1.01.01.105 Receita de Franquia 61.020.016,39 

3.1.01.01.106 Receita Bruta de Vendas de Rastreador 13.897.872,40 

3.1.01.01.107 Receita de Serviços Diversos 192.271,59 

3.1.01.01.101 Vendas 0,00 

3.1.01.01.102 Receita Locação de Espaço Publicitário 0,00 

3.1.01.01.103 Serviços Prestados 0,00 

 

Excluímos das Receitas analisadas aqui as receitas financeiras pois elas não se referem a 

receitas operacionais. 

 

 

C. 03 (i) Queira o Sr. Perito demonstrar como são auferidos os ganhos 

da pessoa que indica cliente para a Ré. 
 

Este quesito em sua essência requer as mesmas informações dos quesitos C.03(b) e 

C.03(e), em que traremos as informações aqui referentes, baseado na síntese das formas 

de remuneração no Anexo. 

 

No documento Apostila 4, do item “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos 

de Negócio BBOM, figura-se uma terceira possibilidade de remuneração, que envolve a 
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venda de pacotes de benefícios. A apostila trata de um bônus de comodato que na 

verdade se a 50% do valor dos contratos de serviço de rastreamento em vigor (Contrato 

de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-265). 

 

Nesse caso, o associado pode ingressar em uma atividade que pode ser 

classificada como marketing multinível (ver resposta da questão C 03 (m)). O marketing 

multinível se caracteriza pela construção de uma rede em que todos os associados (em 

todos os níveis) realizam vendas ao consumidor final. Não se classifica como marketing 

multinível se as vendas da rede forem exclusivamente de pacotes, ou seja, trazer novos 

associados entrantes. 

 

Neste caso, além do percentual sobre vendas diretas e o bônus de comodato, 

previsto na modalidade investimento, o associado também pode fazer jus aos/receber os 

aos Bônus de: 

 

7. Inicio Rápido: a BBOM paga um valor fixo por cada novo associado indicado 

pelo associado. O valor depende do pacote comprado pelo novo associado, a 

saber: Pacote Bronze, R$ 40,00; Prata, R$ 120,00; e Ouro, R$ 200,00. 

 

8.  Equiparação: Percentual sobre as vendas diretas da rede de indicados do 

associado, até o sexto nível. O associado recebe 2% do total do ganho de venda 

direta de sua rede. 

 

9. Residual: o associado recebe 6% do total de pontos convertidos em reais que 

sua rede gera em mensalidades, onde cada mensalidade vale 25 pontos. Logo o 

associado recebe R$ 1,50 para cada pessoa em sua rede de indicados. 

 

10. Equipe: ao indicar um novo associado, o indicador deve alocar o indicado em 

um de dois grupos da rede, chamados “direita” e “esquerda”. O Bônus de equipe 

gera um valor de 30% dos pontos de pacotes (convertidos em reais) de sua 

menor equipe. Para cada pacote há uma pontuação específica, a saber: Pacote 

Bronze, 200 pontos; Prata, 600 pontos; e Ouro, 1000 pontos. 

 

11. Qualificação: o associado recebe brindes sobre o total de pontos de pacotes de 

sua menor equipe, com base na tabela dos Bônus de qualificação (Apostila 4, 

slide 27, do item “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio 

BBOM). 

 

12. Divisão de Lucros: O associado receberá 1% do faturamento total da empresa 

se tiver 5 pessoas diamantes em sua rede. São associados diamante aqueles que 

possuem uma rede de 500.000 pontos de pacotes.      

      

Alguns comentários se fazem necessários. No caso de Divisão de lucros, se os 

500.000 vêm de contratos de serviços de rastreamento, temos 20.000 rastreadores para 

cada diamante. Este bônus exige cinco vezes isto para o Associado líder de sua rede. No 

bônus de equipe, os esforços de captação de associados são divididos por dois, pois no 

caso de um associado indicado, o associado indicador não recebe bônus de equipe. São 

necessários 2 pacotes vendidos para que este receba o bônus pelos pontos de uma 
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equipe (de menor pontos). E os bônus de início rápido e de equipe dependem apenas do 

número de associados incluídos na rede. 

 

 

 

 

C. 03 (j) O ganho da pessoa que indica cliente só ocorre na hipótese do 

cliente indicado realizar alguma operação comercial com a Ré? 

 

O Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-

265), prevê que um dos rastreadores de cada pacote vendido deve, necessariamente, ser 

instalado no carro do associado (e que este deve pagar sua mensalidade por 36 meses, 

no valor de R$ 80,00 (fl. 252)).  

 

Assim, há uma obrigação contratual de se realizar operação comercial com a Ré 

quando da associação. O Associado faz jus a bônus de contratos de serviços de clientes 

finais ou de outros Associados captados, apenas se ele mesmo se tornar cliente, 

consumindo o serviço de rastreamento de forma compulsória. 

 

 

C. 03 (k) O ganho da pessoa que indica cliente para a Rè é limitado ao 

tempo de duração dos pagamentos que esta realiza em favor daquela? 

 

De acordo com o contrato de Associado, a vigência de associação é de 12 meses, 

enquanto que o contrato de prestação de serviços de rastreamento são por 36 meses. 

(vide questão C.03(b) acima). Para continuar o recebimento de remuneração, o 

Associado terá que aderir a novo pacote (rf. Item 3 do Contrato de Associação, fl.257). 

 

 

 

C. 03 (l) A pessoa que indica clientes para a Ré forma uma carteira de 

comissões, a receber pelo tempo de duração dos pagamentos das 

transações realizadas pelos clientes indicados? 

 

Como destacado no quesito acima, de acordo com o contrato de Associado, a 

vigência da associação é de 12 meses, enquanto que o contrato de prestação de serviços 

de rastreamento são por 36 meses. (rf. Item 3 do Contrato de Associação, fl.257 e item 

4.1.a e 4.1b do Contrato de Associação, fl. 257). Após o termino do período de 

associação, encerra-se o fluxo de receitas pelo desligamento do Associado ao Sistema 

BBOM. 

 

 

 

C. 03 (m) Queira o Sr. Perito esclarecer o que vem a ser “Marketing 

Multinível” de distribuição e vendas de produtos e serviços. 
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Com base na Nota Técnica no. 60, SAE/MF e na Nota Técnica no. 176, 2013, 

CATON/CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ, define-se Marketing multinível como uma 

forma de distribuição de bens/serviços entre o fabricante e o consumidor final. Difere-se 

do marketing mononível, pois possibilita ao vendedor auferir ganhos com comissões 

e/ou bônus decorrentes da venda de outros vendedores, além dos ganhos oriundos da 

venda direta ao consumidor.  

 

No marketing mononível, revendedor é remunerado somente por suas vendas 

diretas (ao consumidor final) e todos os revendedores estão no mesmo nível 

(diretamente abaixo do fornecedor). 

 

No marketing multinível, o revendedor é majoritariamente remunerado por suas 

vendas diretas, mas também é remunerado por comissões sobre a venda direta dos 

revendedores recrutados por ele. 

 

Devido aos ganhos com comissões (de novos membros recrutados), o marketing 

multinível se confunde com esquemas de pirâmide. Duas diferenças fundamentais são: 

i) no marketing multinível a maior parte dos ganhos de um membro decorre de suas 

próprias vendas diretas; e ii) no marketing multinível a comissão (ganha pelo 

recrutamento de novos membros) depende das vendas diretas dos membros recrutados. 

Se não há venda, não há ganho. Isso inviabiliza a possibilidade de ganho passivo (em 

todos os níveis). Assim, os produtos/serviços negociados ganham importância vital. Nos 

esquemas de pirâmide, o produto não tem papel relevante. 

 

Por exemplo, o órgão de defesa da concorrência dos EUA (FTC – Federal Trade 

Comission) considerou que a empresa Amway não constituía um esquema de pirâmide, e 

sim, um esquema de marketing multinível legítimo, pois: i) não se exige taxa de 

entrada, ii) os bônus e comissões decorrem de vendas (diretas) efetivas, iii) os produtos 

são vendidos a consumidores finais; e iv) prever recompra de estoques não vendidos. 

(Note que a FTC e SEC – Security and Exchange comission nos EUA, assim como a 

SEAE no Brasil, utilizam esses critérios).  

 

Além disso, a FTC também aplicou duas “regras de bolso” para diferenciar um 

esquema de pirâmide de um sistema de marketing multinível em relação ao pagamento 

das comissões: 

 

Regra dos 10 clientes (referente ao item (iii) acima): a cada 10 clientes do 

revendedor, pelo menos um não faça parte do sistema (i.e., seja um consumidor final); e  

 

Regra dos 70%: o revendedor deve vender pelo menos 70% do seu estoque para 

receber os bônus dos níveis abaixo (evitando ganho passivo e acúmulo de estoque). 

 

 

 

C. 03 (n) A Ré realiza operações em que o cliente ingressa apenas com 

investimento em dinheiro, mediante promessa de percentual de lucro? 

 

No Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-

265), há a modalidade investimento, em que o associado recebe 50% do valor da 
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mensalidade dos rastreadores comodatados a não associados pela 

Embrasystem/Unepxmil. (vide descrição detalhada no Anexo ou no questito C.03(a) e 

C.03(b) acima). 

 O material de divulgação e treinamento e negócios (apostila “4.pdf” e outros) 

mostra que esta seria uma forma de receber um ganho positivo, sem esforço de vendas 

por parte do Associado, sem que seja informado a premissa de que a 

Embrasystem/UNEPXMIL terá de conseguir vender o serviço de rastreamento para 

outros clientes que não o Associado. Conclui-se que o Associado ao decidir ser 

remunerado na modalidade do Contrato de Associado que chamamos de investimento, é 

informado no material de divulgação e informação e treinamento, (por exemplo, fl. 540) 

de uma promessa de lucro apenas com investimento em dinheiro. 

 

 

 

 

C. 03 (o) Esclareça o Sr. Perito, sobre o que caracteriza uma “Pirâmide 

Financeira ou “Pirâmide de Ponzi” e, nesse âmbito, responda se na 

“Pirâmide Financeira ou no “Esquema de Ponzi”, os contratos são 

firmados com tempo determinado ou algum produto ou serviço é 

comercializado? 

 

 

Com base na Nota Técnica no. 60, SAE/MF e na Nota Técnica no. 176, 2013, 

CATON/CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ, ressalta-se que um esquema de Pirâmide (ou 

Ponzi) atrai investidores prometendo retornos extraordinários (acima média mercado) 

em curto prazo. Ele é insustentável no tempo, pois requer o recrutamento continuo de 

novos membros. Sem um fluxo de continuo de novos membros não há possibilidade de 

pagamentos de rendimentos a todos os investidores. Além disso, o investidor não 

recupera o montante inicialmente investido. Parcela substantiva dos ganhos de cada 

membro decorre do recrutamento de novos membros (remunerados na forma de 

comissões, taxas fixas ou presentes) e não de vendas diretas ao consumidor final. O 

colapso é inevitável e/ou esquema é insustentável, pois requer um fluxo constante de 

novos entrantes. 

 

A característica que diferencia os esquemas de pirâmide dos legítimos é a 

existência de “ganho passivo”, ou seja, sem que haja venda direta ao consumidor final. 

Assim, ao menos parcela da remuneração de um membro decorre da adesão de novos 

membros, sem que haja necessariamente venda direta ao consumidor. 

 

Uma forma implícita de cobrança de taxa de entrada é a exigência de compra de 

estoque volumoso, sem garantia de recompra pelo operador. 

 

O investidor que acredita conseguir recrutar novos membros tem estímulo a 

entrar na operação. Porém, ele pode estar no nível mais baixo (base) da pirâmide 

quando ela colapsar: pode não ser capaz de atrair novos membros, incorrendo em perda. 

Como a pirâmide (entrada de novos membros) é crescente, a maior parte dos 

participantes se situa nos níveis abaixo (base). Os investidores do topo auferirão suas 

rentabilidades elevadas mesmo com o colapso, pois sua remuneração advém 
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substancialmente das comissões/bônus/taxas/presentes pelo recrutamento de novos 

membros. 

 

A literatura não caracteriza um esquema como pirâmide com base na 

temporalidade dos contratos. É possível haver um esquema de pirâmide em que algum 

produto ou serviço é comercializado. 

 

 

 

 

 

C. 03 (p) Informe, o Sr. Perito, se a única forma de remuneração dos 

associados do sistema “BBOM” é o “recrutamento de novos 

participantes para a rede estrutural da organização”. Caso negativo, 

enumere quais são as diferentes fontes de remuneração do sistema. 
 

Aqui trazemos informações já apresentadas em itens acima (ref. quesito C.03(a), 

C.03(b)) e no Anexo, organizados para atender a este quesito.  

 

Na modalidade de vendas diretas, a remuneração não se dá pelo recrutamento de 

novos participantes, pois o Associado não busca formar uma rede, atuando apenas como 

revendedor para clientes finais, baseado no seu esforço de vendas próprio. 

 

Na modalidade de investimento, a remuneração se dá pelo esforço de vendas da 

Embrasystem em realizar contratos de prestação de serviços de rastreamento com 

comodato dos rastreadores vinculados ao pacote de benefícios adquirido pelo 

Associado. 

 

Na modalidade de venda de pacotes de benefícios (construção de rede de 

Associados), há um rol de seis bônus ou premiações associados as vendas de sua rede e 

crescimento da rede. Um dos bônus que depende exclusivamente do recrutamento de 

novos participantes, é o bônus de início rápido. (p.14, arquivo “4.pdf”, item ‘ii’ 

documentos enviados e outros.) Outro bônus que depende exclusivamente do 

recrutamento de novos participantes é o bônus de equipe, pois a pontuação está 

vinculada aos pacotes adquiridos pelos seus Associados integrante da redes e não 

vinculado a mensalidades dos contratos de serviço de rastreamento. 

 

 

C. 03 (q) Responda, o Sr. Perito, se, na operação do sistema “BBOM”, 

há comercialização de um produto e se os contratos são firmados por 

prazo certo e, caso afirmativo, qual ou quais produtos são 

comercializados e qual o o [sic] lapso temporal das contratações? 

 

Além da remuneração por serviços realizados, ou seja adimplência de contrato 

de prestação de serviço de rastreamento de veículos, seja pela Embrasystem 

(modalidade investimento), seja pelo próprio Associado (modalidade venda direta), há 

remuneração por adesão de novos Associados e seu desempenho de vendas de outros 

pacotes ou de serviços de rastreamento. 
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Conforme o Anexo “Da Operação da Empresa”, na modalidade “Venda de 

Pacotes” há o pagamento de seis tipos de bônus (ou comissões), em adição ao bônus de 

comodato, a saber: 

 

1. Inicio Rápido: a BBOM paga um valor fixo por cada novo associado indicado 

pelo associado. O valor depende do pacote comprado pelo novo associado, a 

saber: Pacote Bronze, R$ 40,00; Prata, R$ 120,00; e Ouro, R$ 200,00. 

 

2.  Equiparação: Percentual sobre as vendas diretas da rede de indicados do 

associado, até o sexto nível. O associado recebe 2% do total do ganho de venda 

direta de sua rede. 

 

3. Residual: o associado recebe 6% do total de pontos convertidos em reais que 

sua rede gera em mensalidades, onde cada mensalidade vale 25 pontos. Logo o 

associado recebe R$ 1,50 para cada pessoa em sua rede de indicados. 

 

4. Equipe: ao indicar um novo associado, o indicador deve alocar o indicado em 

um de dois grupos da rede, chamados “direita” e “esquerda”. O Bônus de equipe 

gera um valor de 30% dos pontos de pacotes (convertidos em reais) de sua 

menor equipe. Para cada pacote há uma pontuação específica, a saber: Pacote 

Bronze, 200 pontos; Prata, 600 pontos; e Ouro, 1000 pontos. 

 

5. Qualificação: o associado recebe brindes sobre o total de pontos de pacotes de 

sua menor equipe, com base na tabela dos Bônus de qualificação (Apostila 4, 

slide 27, do item “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio 

BBOM). 

 

6. Divisão de Lucros: O associado receberá 1% do faturamento total da empresa 

se tiver 5 pessoas diamantes em sua rede. São associados diamante aqueles que 

possuem uma rede de 500000 pontos de pacotes.      

 

Dentre eles, apenas os bônus de Equiparação e Residual estão, necessariamente, 

vinculado a vendas diretas de pacotes de serviços de rastreamento para consumidores 

finais, i.e., que não sejam associados.  

 

O mesmo não pode ser asseverado em relação aos demais bônus.  

 

Ressalte-se que um dos rastreadores de cada o pacote vendido deve, 

necessariamente, ser instalado no carro do associado, que não é um consumidor final, 

(Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-265) e 

este deve pagar sua mensalidade por 36 meses, no valor de R$ 80,00 (fl. 252). Assim, é 

possível auferir bônus sem que haja venda para um consumidor final que não seja 

associado. 

 

O Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-

265) em si tem vigor de 12 meses apenas, podendo ser renovado com a aquisição de 

outro pacote vide item 3 do contrato à página 257. 
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C.03 (r) Informe, o Sr. Perito, qual o valor pago aos associados por 

rastreador vendido, bem como acerca do retorno potencial para a 

empresa de um rastreador vendido ao longo do período contratado? 

 

As informações apresentadas neste relatório, e a análise do Anexo mostram que 

as atividades associadas a remuneração de Associados passam pela adimplência de 

clientes e Associados no pagamento de mensalidade de contrato de prestação de serviço 

de rastreamento e monitoramento e pela venda de pacotes de benefícios. Mesmo no caso 

de venda de pacotes de benefícios, os rastreadores são enviados ao Associado com uma 

nota fiscal de remessa para comodato, não trocando de titularidade. Embora seja 

possível a venda de rastreadores a consumidores finais, nenhum bônus é percebido por 

Associados pela venda de rastreadores.  

 

 

C. 03 (s) Esclareça o Sr. Perito se o valor pago aos associados, face ao 

retorno dos rastreadores vendidos, configura-se em “pagamento de 

comissões excessivas, sobre excedentes às receitas auferidas com a 

venda de bens reais” 

 

As informações apresentadas neste relatório, e a análise do Anexo mostram que 

as atividades associadas à remuneração de Associados passam pela adimplência de 

clientes e Associados no pagamento de mensalidade de contrato de prestação de serviço 

de rastreamento e monitoramento e pela venda de pacotes de benefícios. Mesmo no caso 

de venda de pacotes de benefícios, os rastreadores são enviados ao Associado com uma 

nota fiscal de remessa para comodato (vide fl. 257, e Contato de Comodato de 

Equipamentos), não caracterizando compra e venda com trocando de titularidade do 

bem rastreador. 

Se entendermos no quesito a ‘venda de bens reais’ como o contrato de serviço de 

rastreamento e suas receitas advindas, podemos identificar as receitas para a 

Embrasystem como a mensalidade paga. Mensalmente, observando os bônus e 

pagamentos devidos a partir das mensalidades vemos que este valor não supera os 100% 

da mensalidade líquida, pois maior bônus é o de comodato, que chega a 50%. 

No caso de entender a venda de pacotes para adquirir rastreadores, que ficam 

com a Embrasystem, como a venda de um bem real podemos mostrar que a receita deste 

pacote, mais taxa de adesão é insuficiente para permitir a compra e insuficiente para 

cobrir os outros bônus. Como destacado no quesito 11 acima e baseado nas NF 

apresentadas em fl. 1012 em diante, o custo médio de um rastreador nas NF era de 

R$220,00-R$200,00 com impostos, exclusive frete. Cada pacote faz uma relação de 

R$150,00 por rastreador. Mesmo incluindo a taxa de adesão o montante é insuficiente 

para financiar a aquisição do rastreador pela Embrasystem. Se somarmos a isto os 

valores em R$ ou equivalentes em pontos vinculados ao bônus de início rápido e bônus 

de equipe, a situação de insuficiência do dispêndio do novo associado (receita) para 

cobrir os custos e comissões/bonificações (despesa de aquisição e remuneração de 

comissões) fica mais evidente. 
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C. 03 (t) Manifeste-se o Sr. Perito se, no sistema “BBOM”, o 

pagamento de comissão está associado à venda de produtos. 
 

Foi destacado no quesito C 03(a), (b) e outros que os produtos vendidos pela 

Embrasystem eram franquias individuais e serviços de rastreamento de veículos. No 

caso de franquias individuais, comissões eram pagos a Associados ao trazer novos 

franqueados individuais, ou seja, novos Associados, construindo sua rede, como 

destacado nos quesitos acima e no Anexo. No caso de serviços de rastreamento de 

veículos para clientes capturados pela Embrasystem/UNEXPMIL, o Associado era 

remunerado na modalidade investimento descrito no Anexo. No caso de No caso de 

serviços de rastreamento de veículos para clientes capturados pela 

Embrasystem/UNEXPMIL, o Associado era remunerado na modalidade venda direta 

descrito no Anexo. Para o Associado que criasse a sua rede, também havia remuneração 

por vendas diretas da rede. 

 

 

 

C. 03 (u) Diga o Sr. Perito, com base nas respostas aos quesitos 

formulados pela Ré, se é possível concluir que as atividades desta 

constituem “Pirâmide Financeira” ou “Pirâmide de Ponzi” ou se, 

diversamente, subsume-se em Marketing Multinível.
13

 

 
Primeiramente, trazemos as informações sobre Marketing Multinível da questão 

34 das perguntas propostas pelo MPF, para que possamos contrastar mais facilmente 

com as característica de firâmide financeira/Ponzi, da questão (C03(o)).  

 

Com base na Nota Técnica no. 60, SAE/MF e na Nota Técnica no. 176, 2013, 

CATON/CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ, define-se Marketing multinível como uma 

forma de distribuição de bens/serviços entre o fabricante e o consumidor final. Difere-se 

do marketing mononível, pois possibilita ao vendedor auferir ganhos com comissões 

e/ou bônus decorrentes da venda de outros vendedores, além dos ganhos oriundos da 

venda direta ao consumidor.  

 

No marketing mononível, revendedor é remunerado somente por suas vendas 

diretas (ao consumidor final) e todos os revendedores estão no mesmo nível 

(diretamente abaixo do fornecedor). 

 

No marketing multinível, o revendedor é majoritariamente remunerado por suas 

vendas diretas, mas também é remunerado por comissões sobre a venda direta dos 

revendedores recrutados por ele. 

 

Devido aos ganhos com comissões (de novos membros recrutados), o marketing 

multinível se confunde com esquemas de pirâmide. Duas diferenças fundamentais são: 

i) no marketing multinível a maior parte dos ganhos de um membro decorre de suas 

próprias vendas diretas; e ii) no marketing multinível a comissão (ganha pelo 

recrutamento de novos membros) depende das vendas diretas dos membros recrutados. 

                                                           
13

 Este quesito é, em sua essência, igual à pergunta 36 propostas pelo MPF, o que leva a uma resposta 

também similar. 
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Se não há venda, não há ganho. Isso inviabiliza a possibilidade de ganho passivo (em 

todos os níveis). Assim, os produtos/serviços negociados ganham importância vital. Nos 

esquemas de pirâmide, o produto não tem papel relevante. 

 

Por exemplo, o órgão de defesa da concorrência dos EUA (FTC – Federal Trade 

Comission) considerou que a empresa Amway não constituía um esquema de pirâmide, e 

sim, um esquema de marketing multinível legítimo, pois: i) não se exige taxa de 

entrada, ii) os bônus e comissões decorrem de vendas (diretas) efetivas, iii) os produtos 

são vendidos a consumidores finais; e iv) prever recompra de estoques não vendidos. 

(Note que a FTC e SEC – Security and Exchange comission nos EUA, assim como a 

SEAE no Brasil, utilizam esses critérios).  

 

Além disso, a FTC também aplicou duas “regras de bolso” para diferenciar um 

esquema de pirâmide de um sistema de marketing multinível em relação ao pagamento 

das comissões: 

 

Regra dos 10 clientes (referente ao item (iii) acima): a cada 10 clientes do 

revendedor, pelo menos um não faça parte do sistema (i.e., seja um consumidor final); e  

 

Regra dos 70%: o revendedor deve vender pelo menos 70% do seu estoque para 

receber os bônus dos níveis abaixo (evitando ganho passivo e acúmulo de estoque). 

 

Recordando as respostas das questões 32 e 33 acima, ressalta-se que: como a ré 

não observa a “regra dos clientes”; e é possível auferir ganhos sem a realização de 

venda direta ao consumidor final, não se pode caracterizar o Sistema BBOM como uma 

atividade de marketing multinível. 

 

Adicionalmente, há a promessa de ganhos passivos. De fato, o fluxo de renda 

percebido pelo associado depende fortemente da entrada de novos participantes. A 

maior parte da renda auferida não decorre da venda direta do produto, mas sim, de 

comissões (ver Anexo abaixo “Da Operação da Empresa”). 

 

Na resposta da questão 34, ressalta-se que: como a ré não observa a “regra dos 

clientes” (resposta da questão 32); e é possível auferir ganhos sem a realização de venda 

direta ao consumidor final (ver resposta da questão 33) não se pode caracterizar o 

Sistema BBOM como uma atividade de marketing multinível. 

 

Finalmente, trazemos a resposta à questão C(03(o) e a definição de “Pirâmide 

Financeira” (ou Esquema de “Ponzi”), em uma interpretação econômica.  

 

Como destacado naquela questão, com base na Nota Técnica no. 60, SAE/MF e 

na Nota Técnica no. 176, 2013, CATON/CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ, ressalta-se que 

um esquema de Pirâmide (ou Ponzi) atrai investidores prometendo retornos 

extraordinários (acima média mercado) em curto prazo. Ele é insustentável no tempo, 

pois requer o recrutamento continuo de novos membros. Sem um fluxo de continuo de 

novos membros não há pagamentos de rendimentos ao investidor e, além disso, o 

investidor não recupera o montante inicialmente investido. Parcela substantiva dos 

ganhos de cada membro decorre do recrutamento de novos membros (remunerados na 

forma de comissões, taxas fixas ou presentes) e não de vendas diretas ao consumidor 
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final. O colapso é inevitável e/ou esquema é insustentável, pois requer um fluxo 

constante de novos entrantes. 

 

A característica que diferencia os esquemas de pirâmide dos legítimos é a 

existência de “ganho passivo”, ou seja, sem que haja venda direta ao consumidor final. 

Assim, ao menos parcela da remuneração de um membro decorre da adesão de novos 

membros, sem que haja necessariamente venda direta ao consumidor. 

 

Uma forma implícita de cobrança de taxa de entrada é a exigência de compra de 

estoque volumoso, sem garantia de recompra pelo operador. 

 

O investidor que acredita conseguir recrutar novos membros tem estímulo a 

entrar na operação. Porém, ele pode estar no nível mais baixo (base) da pirâmide 

quando ela colapsar: pode não ser capaz de atrair novos membros, incorrendo em perda. 

Como a pirâmide (entrada de novos membros) é crescente, a maior parte dos 

participantes se situa nos níveis abaixo (base). Os investidores do topo auferirão suas 

rentabilidades elevadas mesmo com o colapso, pois sua remuneração advém 

substancialmente das comissões/bônus/taxas/presentes pelo recrutamento de novos 

membros. 

 

A literatura não caracteriza um esquema como pirâmide com base na 

temporalidade dos contratos. É possível haver um esquema de pirâmide em que algum 

produto ou serviço é comercializado. 

 

Como visto em grande detalhe no Anexo deste documento abaixo, temos que, 

para um associado, os ganhos ao criar redes (bônus) e trazer associados são bem 

maiores do que os ganhos decorrentes do esforço de vendas diretas para consumidor 

final, mesmo com máximo esforço e empenho nestas vendas ao consumidor final. Para 

o associado, a sustentabilidade financeira do sistema materializa-se na forma de 

captação de associados, ao invés das vendas diretas.  

 

Em suma, é possível asseverar que as atividades da Ré constituem “Pirâmide 

Financeira” (ou Esquema de “Ponzi”). 

 

 

 

 

 

 
Em 23 de junho de 2016, 

 

__________________________________________ 

Eduardo Pontual Ribeiro 

Economista (CORECON-RS 5652-9) 
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Anexo 
 

DA OPERAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A operação da Ré é detalhada nos seguintes documentos: Contrato de 

Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-265); Apostila 4, do 

item “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio BBOM; e nas  Fls. 251 e 

252 (verso).  

 

 

Doravante será feita a análise do fluxo de recebimentos percebidos pelo 

associado, com base em três premissas básicas: 

 

 

Otimista, representando um caso de sucesso obtido por um associado que desempenha 

um nível máximo de esforço e empenho; 

Intermediária, representando um caso de resultado mediano; e 

Pessimista, representando um caso de insucesso nas vendas de pacotes de benefícios ou 

de serviços de rastreamento. 

 

No contrato de Contrato de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA 

BBOM (fl. 254-265), há duas modalidades de remuneração, com compra de pacote: i) 

investimento; e ii) venda direta. No documento Apostila 4, do item “dados empresa”, 

item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio BBOM, a apresentação de negócios fl. 538-544 

e em outros documentos enviados pela empresa, figura-se uma terceira possibilidade: 

iii) venda de pacotes de benefícios. 

 

Conforme a Apostila 4, (“dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de 

Negócio BBOM), cada associado compra um dos três pacotes de rastreadores 

disponíveis:  

 

i. Pacote Bronze: quatro rastreadores, sendo 1 de uso pessoal e 3 que serão 

utilizados para o serviço de rastreamento oferecido ao cliente final pela 

Embrasystem ou pelo próprio associado; no valor de R$ 600,00; 

 

ii. Pacote Prata: doze rastreadores, sendo 1 de uso pessoal e 11 que serão 

utilizados para o serviço de rastreamento oferecido ao cliente final pela 

Embrasystem ou pelo próprio associado; no valor de R$ 1.800,00; e 

 

iii. Pacote Ouro: vinte rastreadores, sendo 1 de uso pessoal e 19 que serão 

utilizados para o serviço de rastreamento oferecido ao cliente final pela 

Embrasystem ou pelo próprio associado; no valor de R$ 3.000,00.  

 



Processo n. 18517-10.2013.4.01.3500 -  RESULTADO DA PERÍCIA REQUERIDA 
 

 

61 
 

Um dos rastreadores do pacote necessariamente deve ser instalado no carro do 

associado e este deve pagar sua mensalidade por 36 meses, no valor de R$ 80,00 (fl. 

252). Adicionalmente, é cobrada uma taxa de adesão/cadastro, no valor de R$ 60,00 

(Apostila 4, slide 12, “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio BBOM).  

 

Os outros rastreadores ficam em consignação com a BBOM, que os cede em 

comodato para consumidores finais não associados (vinculado a um Contrato De 

Prestação De Serviços De Rastreamento), retornando 50% do valor das mensalidades 

para o associado proprietário do rastreador. 

 

Várias qualificações devem ser feitas em relação aos resultados abaixo. 

Primeiro, usamos os valores brutos de impostos de mensalidades e renda recebida, pois 

este é o critério no material de divulgação. O Contrato de Associação informa que os 

valores recebidos se referem a valores líquidos de impostos sobre serviços e outros, 

como renda.  

Segundo, as tabelas de preços também apontam contratos de prestação de 

serviços de rastramento no valor de R%79,90, valor inferior ao anunciado para 

Associados de R$80,00. Em situações construção de rede, esta diferença pode chegar a 

uma centena de reais.  

Terceiro, há uma restrição ao acesso ao saldo da conta junto ao Sistema BBOM, 

em que o Associado pode realizar saques apenas quando o saldo líquido chega a 

R$500,00.  

Quarto, o fluxo de recebimentos depende da adimplência dos contatos de 

serviços de rastreamento vinculados à rastreadores do Associado. 

Todas estas restrições não são colocadas aqui para manter proximidade com o 

material de divulgação e capacitação da empresa e tratar das situação mais positivas 

para o Associado. Espera-se que os valores efetivos, nos planos e nos montantes de 

contratos realizados gerem fluxos de caixa inferiores aos simulados nas tabelas abaixo. 

 

 

1. Investimento,  

 

Nesta modalidade, o associado recebe 50% do valor da mensalidade dos 

rastreadores comodatados a não associados pela Embrasystem/Unepxmil (Contrato de 

Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-265).  

 

Neste caso, o associado não ingressa em uma atividade que pode ser classificada 

como marketing multinível (ver resposta da questão C 03 (m)). 

 

A seguir é apresentado um quadro com os principais fluxos financeiros 

simulados para diferentes quantidades de rastreadores objeto de contrato de prestação de 

serviço de rastreamento, para cada um dos três pacotes listados acima. A análise permite 

avaliar os fluxos financeiros com base nas três premissas básicas. 

 

Na primeira coluna (N), encontra-se o número de rastreadores que efetivamente 

foram objeto de contrato, no regime de comodato, de prestação de serviço de 
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rastreamento. Na segunda, registra-se o investimento inicial, dado pelo preço do 

respectivo pacote. Para todos os pacotes, há uma taxa de adesão no valor de R$ 60,00 e 

o pagamento da mensalidade, no valor de R$ 80,00/mês. Estas cifras estão computadas 

nas colunas 3 e 4, respectivamente. Na coluna seguinte, encontra-se o ganho mensal. Na 

coluna 6, calcula-se o ganho mensal líquido, i.e., descontado a mensalidade (R$ 80,00). 

Na coluna 7, computa-se o fluxo de caixa em 12 meses. Na ultima coluna é apresentado 

o resultado líquido em 36 meses, que corresponde ao fluxo de caixa em 12 meses 

descontado as 24 prestações adicionais (no valor de R$ 80,00/mês) o investimento 

inicial.  

 

i. Pacote Bronze 

 

Para qualquer quantidade de contrato de prestação de serviço de rastreamento no 

quadro A-1, o resultado líquido em 3 anos – prazo de duração do contrato – é negativo. 

Isto é, o associado incorre em perdas financeiras.  

  

Na premissa otimista, os quatro rastreadores foram efetivamente objeto de 

contrato de prestação de serviço de rastreamento (no regime de comodato) pela 

Embrasystem para consumidores finais e o associado tem perda financeira de R$ 

1.460,00 (ao final de 3 anos). Na premissa pessimista, apenas um rastreador é objeto de 

contrato de prestação de serviço de rastreamento, para o próprio associado, e incorre-se 

em perda de R$ 2.900,00. 

 

Quadro A-1 – Fluxos Financeiros da Modalidade Investimento: Pacote Bronze 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Investimento 

Inicial 

Taxa de 

Adesão 

Mensalidade Ganho 

Mensal 

Ganho 

Mensal 

Líquido 

Fluxo Caixa  

(1 ano) 

Resultado 

líquido  

(3 anos) 

4 R$ 600,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 160,00 R$ 80,00 R$ 300,00 - R$ 1.460,00 

3 R$ 600,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 120,00 R$ 40,00 R$ 120,00 - R$ 2.000,00 

2 R$ 600,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00 -R$ 360,00 - R$ 2.420,00 

1 R$ 600,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 40,00 - R$ 40,00 -R$ 1140,00 - R$ 2.900,00 

Nota: reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 –  24 x R$ 

80,00. Coluna 7 = Coluna 6 x 12 – Coluna 3–Coluna 2 . Coluna 6 = Coluna 5 – Coluna 4.  

 

ii. Pacote Prata 

 

Neste caso, o associado irá incorrer em ganho ou perda financeira (ao final de 36 

meses), conforme a premissa a ser assumida quanto ao número de rastreadores objeto de 

contrato de serviço de rastreamento pela Embrasystem para consumidores finais. 

 

Na premissa otimista, considera-se que todos os 12 rastreadores do pacote foram 

objeto de contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o associado irá perceber um 

ganho financeiro no valor de R$ 1.180,00 (ao final de 36 meses). 
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Na premissa intermediária, considera-se que apenas metade (6) dos 

rastreadores do pacote é objeto de contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o 

associado irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 1.700,00 (ao final de 36 

meses). 

 

Na premissa pessimista, considera-se que somente 1 rastreador é objeto de 

contrato de serviço de rastreamento (o do próprio associado). Neste caso, o associado 

irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 4.100,00 (ao final de 36 meses). 

 

O associado somente perceberá um retorno financeiro positivo (ao final de 36 

meses) caso um número de rastreadores maior ou igual a 10 seja objeto de contrato de 

serviço de rastreamento. 

 

Quadro A-2 – Fluxos Financeiros da Modalidade Investimento: Pacote Prata 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Investimento 

Inicial 

Taxa de 

Adesão 

Mensalidade Ganho 

Mensal 

Ganho Mensal 

Líquido 

Fluxo Caixa  

(1 ano) 

Resultado líquido  

(3 anos) 

12 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 480,00 R$ 400,00 R$ 4.800,00 R$ 1.180,00 

11 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 440,00 R$ 360,00 R$ 4.320,00 R$ 700,00 

10 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 400,00 R$ 320,00 R$ 3.840,00 R$ 220,00 

9 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 360,00 R$ 280,00 R$ 3.360,00 -R$ 260,00 

8 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 320,00 R$ 240,00 R$ 2.880,00 -R$ 740,00 

7 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 280,00 R$ 200,00 R$ 2.400,00 -R$ 1.220,00 

6 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 240,00 R$ 160,00 R$ 1.920,00 -R$ 1.700,00 

1 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 40,00 -R$ 40,00 -R$ 480,00 -R$ 4.100,00 

Nota: reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 –  24 x R$ 

80,00. Coluna 7 = Coluna 6 x 12 – Coluna 3–Coluna 2 . Coluna 6 = Coluna 5 – Coluna 4.  

 

 

iii. Pacote Ouro 

 

Neste caso, o associado irá incorrer em ganho ou perda financeira (ao final de 36 

meses), conforme a premissa a ser assumida quanto ao número de rastreadores objeto de 

contrato de serviço de rastreamento pela Embrasystem para consumidores finais. 

 

Na premissa otimista, considera-se que todos os 20 rastreadores são objeto de 

contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o associado irá perceber um ganho 

financeiro no valor de R$ 3.820,00 (ao final de 36 meses). 

 

Na premissa intermediária, considera-se que apenas metade (10) dos 

rastreadores do pacote é objeto de contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o 

associado irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 980,00 (ao final de 36 

meses). 
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Na premissa pessimista, considera-se que somente 1 rastreador é objeto de 

contrato de serviço de rastreamento (o do próprio associado). Neste caso, o associado 

irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 5.300,00 (ao final de 36 meses). 

 

O associado somente perceberá um retorno financeiro positivo (ao final de 36 

meses) caso um número de rastreadores maior ou igual a 13 seja objeto de contrato de 

serviço de rastreamento. 

 

Quadro A-3 – Fluxos Financeiros da Modalidade Investimento: Pacote Ouro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Investimento 

Inicial 

Taxa de 

Adesão 

Mensalidade Ganho 

Mensal 

Ganho 

Mensal 

Líquido 

Fluxo Caixa  

(1 ano) 

Resultado 

líquido  

(3 anos) 

20 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 800,00 R$ 720,00 R$ 8.040,00 R$ 3.820,00 

19 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 760,00 R$ 680,00 R$ 7.560,00 R$ 3.340,00 

18 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 720,00 R$ 640,00 R$ 7.080,00 R$ 2.860,00 

17 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 680,00 R$ 600,00 R$ 6.600,00 R$ 2.380,00 

16 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 640,00 R$ 560,00 R$ 6.120,00 R$ 1.900,00 

15 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 600,00 R$ 520,00 R$ 5.640,00 R$ 1.420,00 

14 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 560,00 R$ 480,00 R$ 5.160,00 R$ 940,00 

13 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 520,00 R$ 440,00 R$ 4.680,00 R$ 460,00 

12 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 480,00 R$ 400,00 R$ 4.200,00 -R$ 20,00 

10 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 400,00 R$ 320,00 R$ 3.240,00 -R$ 980,00 

1 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 40,00 -R$ 40,00 -R$ 1.080,00 -R$ 5.300,00 

Nota: reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 –  24 x R$ 

80,00. Coluna 7 = Coluna 6 x 12 – Coluna 3–Coluna 2 . Coluna 6 = Coluna 5 – Coluna 4.  

 

 

    

2. Venda direta (fechar contrato de serviço de monitoramento com não 

associado), em que o associado faz juz a 10% do valor liquido na mensalidade 

pelo seu esforço de venda de contratos de monitoramento com rastreadores 

recebidos no pacote. 

 

i. Pacote Bronze 

Para qualquer quantidade de contrato de prestação de serviço de rastreamento no 

quadro A-1, o resultado líquido em 3 anos – prazo de duração do contrato – é negativo. 

Isto é, o associado incorre em perdas financeiras.  

  

Na premissa otimista, os quatro rastreadores foram efetivamente objeto de 

contrato de prestação de serviço de rastreamento (no regime de comodato) pela 

Embrasystem para consumidores finais, dado o esforço de venda do associado. Mesmo 

neste caso o resultado líquido é de  tem perda financeira de R$ 2,996.00 (ao final de 3 

anos). Na premissa pessimista, apenas um rastreador é objeto de contrato de prestação 
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de serviço de rastreamento, para o próprio associado, e incorre-se em perda de R$ 

3,284.00. O resultado ruim vem do pequeno valor de receita, pela mensalidade (10% de 

R$80,00 por contratado, ou seja, R$8,00 apenas), que será recebido em 12 meses, e dos 

pagamentos pelo serviço de rastreamento do rastreador que fica com o associado de 

R$80,00. O fato dos pagamentos serem por 36 meses e a receita por apenas 12 meses 

(possível de renovação com a aquisição de outro pacote, de acordo com o Contrato de 

Associado) agrava a situação que já era negativa em 12 meses 

 

 

Quadro A-4 – Fluxos Financeiros da Modalidade Venda Direta: Pacote Bronze 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Investimento 

Inicial 

Taxa de 

Adesão 

Mensalidade Ganho 

Mensal  

Ganho 

Mensal 

Líquido 

Fluxo Caixa  

(1 ano) 

Resultado 

líquido  

(3 anos) 

4  R$ 600.00  R$ 60.00   R$ 80.00   R$ 32.00  -R$ 48.00  -R$ 1.236.00  -R$ 2,996.00  

3  R$ 600.00  R$ 60.00   R$ 80.00   R$ 24.00  -R$ 56.00  -R$ 1.332.00  -R$ 3,092.00  

2  R$ 600.00  R$ 60.00   R$ 80.00   R$ 16.00  -R$ 64.00  -R$ 1.428.00  -R$ 3,188.00  

1  R$ 600.00  R$ 60.00   R$ 80.00   R$ 8.00  -R$ 72.00  -R$ 1.524.00  -R$ 3,284.00  

Nota: reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 –  24 x R$ 

80,00. Coluna 7 = Coluna 6 x 12 – Coluna 3–Coluna 2 . Coluna 6 = Coluna 5 – Coluna 4.  

 

ii. Pacote Prata 

 

Neste caso, o associado irá incorrer em perda financeira (ao final de 36 meses), 

qualquer que seja a premissa a ser assumida quanto ao número de rastreadores objeto de 

contrato de serviço de rastreamento para consumidores finais capturados pelo 

Associado. 

 

Na premissa otimista, considera-se que todos os 12 rastreadores do pacote foram 

objeto de contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o associado irá perceber um 

prejuízo financeiro no valor de R$ 3.428,00 (ao final de 36 meses). 

 

Na premissa intermediária, considera-se que apenas metade (6) dos 

rastreadores do pacote é objeto de contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o 

associado irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 4.004,00 (ao final de 36 

meses). 

 

Na premissa pessimista, considera-se que somente 1 rastreador é objeto de 

contrato de serviço de rastreamento (o do próprio associado). Neste caso, o associado 

irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 4.484,00 (ao final de 36 meses). 

 

O associado somente perceberá um retorno financeiro positivo temporário na 

situação próxima da otimista (11 rastreadores com contrato de serviços de rastreamento 

ativos e em dia) ao fim do 1º ano. 
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Quadro A-5 – Fluxos Financeiros da Modalidade Venda Direta: Pacote Prata 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Investimento 

Inicial 

Taxa de 

Adesão 

Mensalidade Ganho 

Mensal 

Ganho Mensal 

Líquido 

Fluxo Caixa  

(1 ano) 

Resultado 

líquido  

(3 anos) 

12 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 96.00   R$ 16.00   -R$ 468.00  -R$ 3,428.00  

11 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 88.00   R$ 8.00   -R$ 564.00  -R$ 3,524.00  

10 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 80.00   R$ 0,00    -R$ 660.00  -R$ 3,620.00  

9 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 72.00  -R$ 8.00  -R$ 756.00  -R$ 3,716.00  

8 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 64.00  -R$ 16.00  -R$ 852.00  -R$ 3,812.00  

7 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 56.00  -R$ 24.00  -R$ 948.00  -R$ 3,908.00  

6 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 48.00  -R$ 32.00  -R$ 1.044.00  -R$ 4,004.00  

1 R$ 1.800,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 8.00  -R$ 72.00  -R$ 1.524.00  -R$ 4,484.00  

Nota: reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 –  24 x R$ 

80,00. Coluna 7 = Coluna 6 x 12 – Coluna 3–Coluna 2 . Coluna 6 = Coluna 5 – Coluna 4.  

 

iii. Pacote Ouro 

 

Neste caso, o associado irá incorrer em perda financeira (ao final de 36 meses), 

qualquer que seja a premissa a ser assumida quanto ao número de rastreadores objeto de 

contrato de serviço de rastreamento para consumidores finais obtidos pelo esforço do 

Associado. 

 

Na premissa otimista, considera-se que todos os 20 rastreadores são objeto de 

contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o associado irá perceber uma perda no 

valor de R$ 3.860,00 (ao final de 36 meses). 

 

Na premissa intermediária, considera-se que apenas metade (10) dos 

rastreadores do pacote é objeto de contrato de serviço de rastreamento. Neste caso, o 

associado irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 4.200,00 (ao final de 36 

meses). 

 

Na premissa pessimista, considera-se que somente 1 rastreador é objeto de 

contrato de serviço de rastreamento (o do próprio associado). Neste caso, o associado 

irá incorrer em perda financeira, no valor de R$ 5,684,00 (ao final de 36 meses). 

 

O associado somente perceberá um retorno financeiro positivo temporário na 

situação próxima da intermediária (10 rastreadores com contrato de serviços de 

rastreamento ativos e em dia) ao fim do 1º ano, resultado este que será revertido ao final 

do contrato do serviço de rastreamento iniciado (assinado separadamente) quando da 

adesão ao Sistema BBOM. 

 

Quadro A-6 – Fluxos Financeiros da Modalidade Venda Direta: Pacote Ouro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Investimento Taxa de Mensalidade Ganho Ganho Fluxo Caixa  Resultado 
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Inicial Adesão Mensal Mensal 

Líquido 

(1 ano) líquido  

(3 anos) 

20 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 160.00   R$ 80.00   R$ 300.00  -R$ 3,860.00  

19 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 152.00   R$ 72.00   R$ 204.00  -R$ 3,956.00  

18 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 144.00   R$ 64.00   R$ 108.00  -R$ 4,052.00  

17 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 136.00   R$ 56.00   R$ 12.00  -R$ 4,148.00  

16 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 128.00   R$ 48.00   -R$ 84.00  -R$ 4,244.00  

15 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 120.00   R$ 40.00   -R$ 80.00  -R$ 4,340.00  

14 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 112.00   R$ 32.00   -R$ 386.00  -R$ 4,436.00  

13 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 104.00   R$ 24.00   -R$ 312.00  -R$ 4,532.00  

12 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 96.00   R$ 16.00   -R$ 468.00  -R$ 4,628.00  

10 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 80.00   R$  0,00    -R$ 660.00  -R$ 4,820.00  

1 R$ 3.000,00 R$ 60,00 R$ 80,00  R$ 8.00  -R$ 72.00  -R$ 1.524.00  -R$ 5,684.00  

Nota: reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 –  24 x R$ 

80,00. Coluna 7 = Coluna 6 x 12 – Coluna 3–Coluna 2 . Coluna 6 = Coluna 5 – Coluna 4.  

 

Em síntese, em todos os pacotes e todas as possibilidades de vendas, mesmo 

com esforço máximo por parte deste Associado, conseguindo contratos de serviços de 

rastreamento (adimplentes durante todos meses o período) para todos os rastreadores de 

seu pacote, o resultado financeiro será negativo, com prejuízos para o associado.  

Este tipo de modalidade (venda direta) apresenta fluxos sempre piores do que o 

de investimento, na comparação do mesmo plano e do mesmo de contatos de serviços 

de rastreamento vigentes com os rastreadores no pacote do Associado. Do ponto de 

vista financeiro, esta modalidade de remuneração prevista no Contrato de Associação  

chamada aqui de venda direta deve sempre ser descartado pelo Associado, escolhendo a 

outra remuneração prevista em contrato, a da modalidade investimento. 

 

3. Venda de Pacotes de Benefícios 

 

No documento Apostila 4, do item “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos 

de Negócio BBOM, figura-se uma terceira possibilidade de remuneração, que envolve a 

venda de pacotes de benefícios. A apostila trata de um bônus de comodato que na 

verdade se a 50% do valor dos contratos de serviço de rastreamento em vigor (Contrato 

de Associação e Parceria Empresarial – SISTEMA BBOM (fl. 254-265). 

 

Nesse caso, o associado pode ingressar em uma atividade que pode ser 

classificada como marketing multinível (ver resposta da questão C 03 (m)). O marketing 

multinível se caracteriza pela construção de uma rede em que todos os associados (em 

todos os níveis) realizam vendas ao consumidor final. Não se classifica como marketing 

multinível se as vendas da rede forem exclusivamente de pacotes, ou seja, trazer novos 

associados entrantes. 

 

Neste caso, além do percentual sobre vendas diretas e o bônus de comodato, 

previsto na modalidade investimento, o associado também pode fazer jus aos/receber os 

aos Bônus de: 
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13. Inicio Rápido: a BBOM paga um valor fixo por cada novo associado indicado 

pelo associado. O valor depende do pacote comprado pelo novo associado, a 

saber: Pacote Bronze, R$ 40,00; Prata, R$ 120,00; e Ouro, R$ 200,00. 

 

14.  Equiparação: Percentual sobre as vendas diretas da rede de indicados do 

associado, até o sexto nível. O associado recebe 2% do total do ganho de venda 

direta de sua rede. 

 

15. Residual: o associado recebe 6% do total de pontos convertidos em reais que 

sua rede gera em mensalidades, onde cada mensalidade vale 25 pontos. Logo o 

associado recebe R$ 1,50 para cada pessoa em sua rede de indicados. 

 

16. Equipe: ao indicar um novo associado, o indicador deve alocar o indicado em 

um de dois grupos da rede, chamados “direita” e “esquerda”. O Bônus de equipe 

gera um valor de 30% dos pontos de pacotes (convertidos em reais) de sua 

menor equipe. Para cada pacote há uma pontuação específica, a saber: Pacote 

Bronze, 200 pontos; Prata, 600 pontos; e Ouro, 1000 pontos. 

 

17. Qualificação: o associado recebe brindes sobre o total de pontos de pacotes de 

sua menor equipe, com base na tabela dos Bônus de qualificação (Apostila 4, 

slide 27, do item “dados empresa”, item ‘ii’ Apostilas - Planos de Negócio 

BBOM). 

 

18. Divisão de Lucros: O associado receberá 1% do faturamento total da empresa 

se tiver 5 pessoas diamantes em sua rede. São associados diamante aqueles que 

possuem uma rede de 500.000 pontos de pacotes.      

      

Alguns comentários se fazem necessários. No caso de Divisão de lucros, se os 

500.000 vêm de contratos de serviços de rastreamento, temos 20.000 rastreadores para 

cada diamante. Este bônus exige cinco vezes isto para o Associado líder de sua rede. No 

bônus de equipe, os esforços de captação de associados são divididos por dois, pois no 

caso de um associado indicado, o associado indicador não recebe bônus de equipe. São 

necessários 2 pacotes vendidos para que este receba o bônus pelos pontos de uma 

equipe (de menor pontos). E os bônus de início rápido e de equipe dependem apenas do 

número de associados incluídos na rede. 

 

 

Aqui há uma dificuldade em apresentar os resultados, dada a variedade de 

combinações de (i) planos; (ii) pessoas que aderem à rede; (iii) quantidade de 

rastreadores com contratos de serviço de rastreamento vigentes (intrarede e fora da 

rede). Desta forma iremos trabalhar com casos representativos no número de pessoas 

que aderem à rede e a quantidade de rastreadores com contatos de serviço ativos para 

cada plano. 

 

Na premissa otimista, todos os rastreadores adquiridos pelo Associado estão 

com contratos de prestação de serviços de rastreamento e que cada Associado consegue 

angariar 4 outros associados para a sua rede. 
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Na premissa intermediária, apenas o rastreador do Associado está com 

contratos de prestação de serviços de rastreamento e cada Associado consegue angariar 

4 outros associados para a sua rede.  

 

Por fim, na premissa pessimista, apenas o rastreador do Associado está com 

contratos de prestação de serviços de rastreamento e cada Associado consegue angariar 

apenas dois associados para a sua rede. 

 

As duas últimas situações destacam o papel da aquisição de Associados como 

estratégia de negócios, pois não há venda para consumidores fora da rede, ou seja 

vendas finais. 

 

i. Pacote Bronze 

 

O Quadro abaixo traz a estimativa otimista, em que cada um dos quatro rastreadores de 

cada Associado estão com contrato de prestação de serviços e cada pessoa consegue 

chamar para a rede 4 outros Associados. O poder exponencial desta hipótese 

rapidamente se mostra. Com seis níveis temos 5.461 associados e 21.844 rastreadores 

com contrato de prestação de serviços.  

 

Quadro A-7 – Fluxos Financeiros da Modalidade Venda de Pacote de Benefícios: 

Pacote Bronze e Situação Otimista (valores em R$) 

1   2 3 4 5 6 7 8 

N Ní

vel 

Pessoa

s 

B 

Equiparaçã

o 

B 

Indicaçã

o 

B Residual B Equipe Ganho 

Mensal 

Total 

Ganho 

Líquido no 

Ano 

Resultado 

líquido 

(3 anos) 

4 0 1 8,736.00 160.00 32,760.00 163,800.00 205,376.00 2,464,612.00 2,462,092.00 

16 1 4 2,182.40 160.00 8,184.00 40,920.00 51,366.40 616,496.80 613,976.80 

64 2 16 544.00 160.00 2,040.00 10,200.00 12,864.00 154,468.00 151,948.00 

256 3 64 134.40 160.00 504.00 2,520.00 3,238.40 38,960.80 36,440.80 

1.024 4 256 32.00 160.00 120.00 600.00 832.00 10,084.00 7,564.00 

4.096 5 1024 6.40 160.00 24.00 120.00 230.40 2,864.80 344.80 

16.384 6 4096 - - - - 80.00 900.00 (1,620.00) 

21.844          

Nota: Em todas as linhas: Investimento Inicial + Tx de Adesão de R$660,00. Ganho mensal líquido por 

50% da mensalidade de contratos de rastreadores de R$80,00. reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos 

Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 – Investimento Incial –  24 x R$ 80,00. Coluna 7 = Coluna 6 

x 12 + Bonus Indicação.  

 

Em cada linha temos os ganhos de cada pessoa daquele nível ao primeiro ano e ao final 

de três anos. A última linha, em que estes Associados deste nível não conseguem criar 

sua rede, os valores são equivalente ao de investimento (Bronze otimista). Este último 

nível não consegue recuperar o valor investido e termina com resultado líquido 
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negativo. As pessoas acima da rede aferem resultados extraordinários, chegando a casa 

de milhões de reais. Isto não deve ser surpresa, dado o impressionante volume de 

rastreadores com contratos de serviços vigentes a cada momento. 

 

Na situação pessimista, o número de rastreadores com contrato de serviço ativos e o 

número de pessoas na rede é bem mais baixo. Cada pessoa consegue angariar apenas 

duas pessoas (para manter o bônus de equipe neste exemplo), e cada pessoa não 

consegue vender para fora da rede. Neste caso, temos claro o efeito dos bônus de equipe 

e dos benefícios de vários rastreadores em serviço. 

 

 

Quadro A-8 – Fluxos Financeiros da Modalidade Venda de Pacote de Benefícios: 

Pacote Bronze e Situação Pessomista (valores em R$) 

1   2 3 4 5 6 7 8 

N Ní

vel 

Pessoa

s 

B 

Equiparaçã

o 

B 

Indicaçã

o 

B Residual B Equipe Ganho 

Mensal 

Total 

Ganho 

Líquido no 

Ano 

Resultado 

líquido 

(3 anos) 

1 0 1  -     80.00   189.00   3,780.00   3,969.00   47,648.00   47,648.00  

2 1 2  -     80.00   93.00   1,860.00   1,953.00   23,456.00   23,456.00  

4 2 4  -     80.00   45.00   900.00   945.00   11,360.00   11,360.00  

8 3 8  -     80.00   21.00   420.00   441.00   5,312.00   5,312.00  

16 4 16  -     80.00   9.00   180.00   189.00   2,288.00   2,288.00  

32 5 32  -     80.00   3.00   60.00   63.00   776.00   776.00  

64 6 64  -     -     -     -     -     (60.00)  (60.00) 

127  127        

Nota: Em todas as linhas: Investimento Inicial + Tx de Adesão de R$660,00. Ganho mensal líquido por 

50% da mensalidade de contratos de rastreadores de R$80,00. reproduzido de “Fluxo_Financeiros_dos 

Pacotes e Planos.xls”. Coluna 8 = Coluna 7 – Investimento Incial –  24 x R$ 80,00. Coluna 7 = Coluna 6 

x 12 + Bonus Indicação.  

 

Os resultados para outros planos seguem o padrão do investimento, ou seja, planos com 

mais rastreadores geram maior retorno, mas apenas nos casos em que as redes 

conseguem ser montadas. Não deve-se desconsiderar que redes maiores impõe uma 

pressão no mercado ao colocar um grande volume de rastreadores no mercado em uma 

só rede. Por exemplo, em uma rede onde os Associados conseguem atrair quatro 

pessoas para serem associados e todos os rastreadores dos pacotes estão com contratos 

de serviço de comodato ativos, o número de rastreadores ativos chega a 81.920. Este é 

próximo ao montante de rastreadores enviados durante 2013 pela empresa, como visto 

acima. E isto em uma só rede.  

Os resultados para várias simulações estão disponíveis no arquivo Excel, 

“Fluxo_Financeiros_dos Pacotes e Planos.xls”, na aba “BBom Vende da Pacotes”. As 

Simulações envolvem as situações abaixo. 
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Número na 

Planilha 

 

Plano 

Quantas 

Pessoas 

adquiridas por 

cada associado 

Quantos rastreadores do pacote 

de cada associado com 

contratos de serviço de 

rastreamento 

1 Bronze 1 Todos 

2 Bronze 2 Todos 

3 Bronze 4 Todos 

4 Bronze 2 Apenas o do próprio Associado 

5 Bronze 4 Apenas o do próprio Associado 

    

6 Prata 1 Todos 

7 Prata 2 Todos 

8 Prata 4 Todos 

9 Prata 2 Apenas o do próprio Associado 

10 Prata 4 Apenas o do próprio Associado 

    

11 Ouro 1 Todos 

12 Ouro 2 Todos 

13 Ouro 4 Todos 

14 Ouro 2 Apenas o do próprio Associado 

15 Ouro 4 Apenas o do próprio Associado 

 

 

 


