
 

ORIENTAÇÕES PARA 

PARTILHA NAS 

REDES SOCIAIS 
Para Brand Affiliates da Nu Skin (EMEA) 

O nosso modelo comercial baseia-se nas vendas pessoa a pessoa, usando a vantagem da 
divulgação passa-palavra. A tecnologia continua a avançar e as pessoas continuarão a 
partilhar o seu entusiasmo pela Nu Skin. A Nu Skin apoia a participação ativa nas redes 
sociais e continuará a fazê-lo. Na qualidade de Brand Affiliate, representa a Nu Skin. É 
imperativo que o uso das redes sociais seja consistente com a imagem da Nu Skin e com 
os padrões e as políticas da marca.  

Para proteger e melhorar a reputação da 
Nu Skin, quando usar as redes sociais, siga 
estas orientações básicas, bem como as 
nossas Políticas e Procedi-mentos 
detalhados. Apenas publique e se 
comprometa com conteúdo que cumpra 
estas orientações. 

Ver.: 202208 
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Hoje em dia, as pessoas podem mostrar-se céticas relativamente às afirmações 
sobre produtos e oportunidades, ao setor das vendas diretas na sua 
globalidade e à sua própria capacidade de singrar neste modelo de negócio.  

Ao comunicar com o público, deve considerar sempre esses aspetos. 

AS PESSOAS ACHAM 
MUITAS VEZES QUE A 

MENSAGEM É... 
ASSEGURE-SE DE QUE... 

"Demasiado boa para 
ser verdade" 

Seja direto(a) 
e não exagere 

"Contém pouca informação" 
Forneça detalhes 
específicos que 
atenuem as preocupações 
de quem o(a) escuta 

"Excessiva, e apresenta-se 
demasiado cedo" 

Encontre-se com o seu 
público-alvo onde este se 
encontra hoje 
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PODE  NÃO PODE

     

partilhar experiências pessoais 
positivas, ciência do produto e testemunhos 
pessoais positivos que sejam coerentes com 
as declarações aprovadas 

referir que o negócio lhe dá prazer e o 
sucesso que pode resultar de muito trabalho e 
dedicação 

falar sobre o Velocity – o plano de 
desempenho de vendas competitivo e 
inovador da Nu Skin 

partilhar fotografias e vídeos sobre a 
sua experiência pessoal com a Nu Skin 

 direcionar os clientes para o seu site 
de vendas pessoal ou para a plataforma de 
vendas da empresa* 

 divulgar a sua relação com a 
Nu Skin como Brand Affiliate, por ex. #ad, 
#advertisement #NSbrandaffiliate 

afirmar ou dar a entender que 
os nossos produtos tratam, curam ou evitam 
qualquer doença, ou que o produto ajudou a 
curar a sua doença, mesmo que seja verdade 

fazer afirmações de estilo 
de vida ou rendimentos que excedem os do 
Brand Affiliate médio ou que sejam falsas 
ou enganosas 

oferecer ou dar a entender 
qualquer garantia de sucesso ou de 
rendimento, incluindo garantias relacionadas 
com seguir um sistema 

afirmar ou dar a entender 
que as viagens de sucesso patrocinadas pela 
empresa ou outros incentivos são "gratuitos" 
ou fáceis de alcançar 

promover os produtos por 
meio de concursos, rifas, sorteios ou jogos 
de azar 

*Consulte as . 
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ADEQUADO  INADEQUADO 
Deixou os miúdos na escola, foi treinar algumas horas no 
ginásio e agora está a trabalhar...  
Agora…mãos à obra <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
Eu <3 desfrutar de um brunch a meio da semana! A sério. 
Foi fantástico!! Simplesmente ADORO o que faço e 
gostava de partilhar isso consigo!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Não me passaria pela cabeça que esta empresa maluca de 
pasta de dentes me iria permitir comprar o carro dos meus 
sonhos...  
PERGUNTE-ME como consigo fazer DINHEIRO nas 
redes sociais...$$$$. A sério, pode-se ganhar MUITÍSSIMO! 
#toothpastemoney #nurover #nucar 

 

A minha querida equipa está totalmente a caminho da 
liberdade financeira e de tempo!! Ganhamos dinheiro 
enquanto estamos a dormir, e agora vamos às COMPRAS... 
Estou MUITO ENTUSIASMADO(A) por ajudá-lo(a) a 
construir um império para si e para a sua família!  
Parabéns por se juntar a mim <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

Para mais exemplos, clique . 

Para determinar se uma publicação é adequada, é importante 
considerar o texto, a imagem e o contexto geral. Evite usar 
palavras e termos destacados que sejam particularmente 
problemáticos. Por outro lado, encorajamo-lo(a) a usar as 
palavras e os conceitos que estão sublinhados. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pt.pdf
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ADEQUADO INADEQUADO 
ADORO poder passar mais tempo com a minha filha 
na piscina  
Posso trabalhar ao meu ritmo a partir de casa – Se for como 
eu e deseja aprender coisas novas, fazer amigos incríveis e 
ganhar algum dinheiro extra a vender produtos excelentes, 
vamos conversar!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
#advertisement 

 

Quem quer a oportunidade de ganhar algum dinheiro 
extra? Quando me perguntaram isso há 6 meses, fiquei 
entusiasmadíssima!!! Aqui estou eu hoje a arrasar no 
negócio, e adorava que se juntasse a mim!!  
E sim, a adesão é totalmente gratuita. #NSbrandaffiliate 
#ad 

 

Esta pode ser a SUA vida! Deseja ter um rendimento de 
substituição e recorrente? Deseja pagar dívidas? Pagar as 
prestações da casa e do carro? Está pronto(a) para viver a 
vida nos seus termos? TELEFONE-ME!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 
#residualincome #timefreedom 

 

TELEFONE-ME!!! Ajude a pagar empréstimos de 
estudantes, mantimentos e a prestação de um carro!!!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome 
#free 

 

Para mais exemplos, clique . 

Para determinar se uma publicação é adequada, é importante 
considerar o texto, a imagem e o contexto geral. Evite usar 
palavras e termos destacados que sejam particularmente 
problemáticos. Por outro lado, encorajamo-lo(a) a usar as 
palavras e os conceitos que estão sublinhados. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pt.pdf
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ADEQUADO INADEQUADO 

ADORO o meu Tegreen! Contacte-me para mais 
informações!  
#amazingproducts #advertisement 

 
De todos os produtos incríveis, o meu favorito é a pasta de 

dentes! Veja os MEUS resultados! Esta oportunidade sorri 

para mim todos os dias! #whitening #brightsmile 

#amazingbiz #ad 

 

 

OMGGGG! Tem de pôr as mãos nesta pasta de dentes 
MÁGICA !  
Vendi mais de 100 tubos este mês $$$. Entre na minha 

próxima encomenda! #whiteningtoothpaste  

#freebusiness #immediateresults #ap24money 

 

Para mais exemplos, clique . 

Para determinar se uma publicação é adequada, é importante 

considerar o texto, a imagem e o contexto geral. Evite usar 

palavras e termos destacados que sejam particularmente 

problemáticos. Por outro lado, encorajamo-lo(a) a usar as 

palavras e os conceitos que estão sublinhados. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pt.pdf
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ADEQUADO  
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ADEQUADO INADEQUADO 

Estou tão animado(a) com excelente trabalho que eu e a 
minha equipa realizámos nos nossos negócios para ganhar 
viagens de sucesso a destinos maravilhosos! É muito 
divertido celebrar com a minha equipa e fazer novos 
amigos! <3 #friends #funlife #cheers #free-to-join-
opportunity #NSbrandaffiliate #ad 
Na EMEA, aproximadamente 0.5% dos Brand Affiliates 
ativos médios em 2021 qualificaram-se para uma  
viagem de incentivo 

 

Eu e a minha equipa divertimo-nos muito no sul 
das Caraíbas!  
Consigo ganhar viagens, ajudar outras pessoas, trabalhar 
arduamente e começar a classificar-me para ir a Sydney! 
Junte-se à nossa equipa! #hardwork #mybusiness #mylife 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
Na EMEA, aproximadamente 0.5% dos Brand Affiliates 
ativos médios em 2021 qualificaram-se para uma  
viagem de incentivo 

 

VENHA VIAJAR COMIGO GRATUITAMENTE!  
... Estou há 3 meses neste negócio incrível ---  
Contratei uma equipa de superestrelas do Bossbabes, 
deixei o meu emprego, fui com a minha filha a uma viagem 
à ISLÂNDIA com todas as despesas pagas e parto 
brevemente para as BERMUDAS! Tem curiosidade 
em saber o que faço?! #messageme #bossbabes 
#freebiztravel #nulife 

 
GANHEI UM CRUZEIRO GRÁTIS!! Eu e o meu marido 
viajamos para estes lugares GRATUITAMENTE! :-)  
Estou à procura de mais 3 pessoas para virem comigo a 2 
viagens por ano #buildinganempire #freetrips #money 
#privilegedlife #guaranteedtrip 

 

Pode facultar a isenção de responsabilidade aprovada pela 
empresa abaixo com um link para o Resumo de 
Compensação mais recente. 

Na EMEA, aproximadamente 0.5% dos Brand Affiliates 
ativos médios em 2021 qualificaram-se para uma viagem de 
incentivo 

Para determinar se uma publicação é adequada, é importante 
considerar o texto, a imagem e o contexto geral. Evite usar 
palavras e termos destacados que sejam particularmente 
problemáticos. Por outro lado, encorajamo-lo(a) a usar as 
palavras e os conceitos que estão sublinhados. 
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Adenda sobre 
PARTILHA NAS 
REDES SOCIAIS 
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Perguntas Frequentes 

P: Por que razão só posso partilhar resultados médios sobre os produtos e oportunidades? 

R: Uma vez que outras pessoas podem decidir comprar produtos ou ingressar no negócio com base nas 
experiências que partilha com elas, é importante garantir que os potenciais clientes tenham informações 
precisas e expectativas realistas. Apesar de muitos Brand Affiliates e clientes terem obtido resultados 
extraordinários, muitos não obtiveram. Por isso, todas as representações devem ser consistentes com os 
benefícios do produto aprovado e os valores médios de remuneração. Apenas por algo ser verdade, 
não significa que possa dizê-lo. 

P: Preciso de usar uma isenção de responsabilidade quando falo sobre um possível rendimento/estilo 
de vida? 

R: Sim. Consulte as Orientações de Testemunho de Oportunidade para ver as isenções de 
responsabilidade exigidas e quando deve usá-las. 

P: Porque tenho de usar uma isenção de responsabilidade quando falo sobre viagens de sucesso?  

R: Como os incentivos que recebe da Nu Skin (incluindo viagens) são considerados como compensação, 
é importante dar a conhecer o contexto certo para evitar confusões em relação ao número de Brand Affiliates 
que efetivamente os obtiveram. Quando falar sobre a qualificação para viagens de sucesso, tem de ser usada 
esta isenção de responsabilidade: “Na EMEA, aproximadamente 0.5% dos Brand Affiliates ativos médios em 
2021 qualificaram-se para uma viagem de incentivo. ” 

P: Porque devo divulgar que sou um Brand Affiliate?  

R: Os requisitos de publicidade em muitos mercados exigem que a divulgação seja feita sempre que uma 
empresa fornecer uma compensação. A divulgação deve ser clara, proeminente e estar próxima da 
publicação, não numa secção geral "sobre", sobrecarregada por outro conteúdo/texto ou numa 
hiperligação. Para publicações individuais em redes sociais, use hashtags para divulgar a sua relação com a 
Nu Skin (por exemplo, #ad, #advertisement #NSbrandaffiliate). 

P: Como é que a política de devolução funciona com a venda através das redes sociais?  

R: Todos os Brand Affiliates que optam por usar plataformas de redes sociais devem divulgar aos clientes 
e aderir ao reembolso do produto da Nu Skin e à política de troca para clientes de retalho. A empresa 
reserva-se o direito de reembolsar os clientes de retalho, a seu exclusivo critério, caso verifique que as 
políticas de devolução/troca não foram cumpridas. Nesse caso, os bónus de comissões serão retidos ao 
Brand Affiliate que efetuou a venda.  
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P: Porque é que não posso vender em plataformas online (Facebook Marketplace, eBay, Amazon, 
Etsy, etc.)?  

R: A empresa acredita que o uso de redes sociais é simplesmente uma extensão da relação de venda 
direta de um para um. Os produtos promovidos em lojas físicas e plataformas online são exatamente o 
oposto e não suportam a interação com o cliente.  

P: Posso mostrar-lhe nomes de produtos em plataformas de redes sociais e sites de vendas?  

R: Nomes comerciais da empresa, nomes de produtos e fotografias da empresa podem ser usados 
em publicações individuais. Nomes comerciais de empresas, nomes de produtos ou logótipos não 
podem ser usados ao nomear ou conferir marca a uma plataforma de rede social ou site de vendas de um 
Brand Affiliate.  

P: Posso partilhar publicamente preços de produtos, descontos e promoções? 

R: Embora os preços dos produtos possam ser incluídos no seu site de vendas, não pode promover ou 
partilhar preços ou descontos específicos nas redes sociais. Pode, no entanto, destacar promoções nas 
suas páginas de redes sociais (por exemplo, “Excelente promoção de férias agora – veja o meu site de 
vendas para mais detalhes”). 

Para Perguntas Frequentes adicionais, clique . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pt.pdf
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RESTRIÇÕES LOCAIS 
Áustria: “Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen” –a revenda de 

suplementos alimentares é proibida na Áustria. Os suplementos alimentares comprados na Nu Skin local 

destinam-se apenas a uso pessoal. 

França: De acordo com a legislação francesa sobre VDI (Vendeur à Domicile Indépendant), 

os Brand Affiliates com estatuto de VDI não devem realizar quaisquer vendas à distância. No entanto, 

as redes sociais podem ser usadas para promover os produtos. Adicionalmente, os “VDI Mandataires” 

não podem vender diretamente a clientes retalhistas. 

Itália: De acordo com a legislação italiana sobre atividades de venda direta, os Brand Affiliates só podem 

recolher pedidos de compra e transmiti-los à empresa. Por conseguinte, não são permitidas atividades de 

revenda em qualquer plataforma. Esta restrição aplica-se a cada Brand Affiliate, independentemente do 

seu mercado residente. 

Israel: Os Brand Affiliates não estão autorizados a comercializar produtos, a menos que estejam inscritos 

como empresa. 

Rússia e Ucrânia: Os Brand Affiliates não podem revender suplementos alimentares. Os suplementos 

alimentares comprados na Nu Skin local destinam-se apenas a uso pessoal. 
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