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Diante da polêmica em torno
da Telexfree, acusada pela
Justiça de ser uma das

maiores pirâmides financeiras do
País, o diretor de Marketing da em-
presa, Carlos Roberto Costa, res-
ponsável por elaborar o modelo de
negócio do grupo no Brasil, conce-
deu entrevista para A Tribuna.

Durante a conversa, ele ressaltou
a “sustentabilidade dos negócios da
Te l ex f re e ” e apontou “c o n t ra d i ç õ e s
nas afirmações de que a empresa
seria uma pirâmide financeira”.

Uma dessas incoerências apon-
tadas pelo diretor de Marketing é
que a Receita Federal estaria “pe -
dindo à empresa e aos seus divul-
gadores que arquem com o impos-
to de contribuição previdenciá-
ria ”, conhecido como Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).

A TRIBUNA — Como funciona
o negócio da Telexfree?

CARLOS COSTA — A empresa
tem um produto, que são as contas
VoIP (telefonia pela internet), e o
comercializa de duas formas: a
pessoa pode ser só usuária, ou po-
de se tornar uma empreendedora.

CARLOS ROBERTO COSTA DIRETOR DA EMPRESA

“A Telexfree
realizou sonho
de muitos”
Responsável pelo
modelo de negócio
no Brasil, o executivo
defendeu a empresa e
disse que oposição “só
interessa ao capeta”

> De onde a Telexfree adquire
os pacotes de contas VoIP?

Os pacotes são comprados de
parceiros do exterior. Adquirimos
milhares de minutos de empresas
parceiras e formatamos os pacotes,
que custam a partir de US$ 49,90,
com direito a três mil minutos váli-
dos por 30 dias. São estes parceiros
que firmam acordo com as opera-
doras do mundo inteiro para que
as ligações sejam completadas.

> De onde surgiu a ideia do ne-
gócio?

A proposta de marketing multi-
nível da Telexfree, formatada na
proposta atual, foi elaborada por
mim. Começamos a vender contas
VoIP no modelo de marketing
multinível com a Telexfree no Bra-
sil em fevereiro do ano passado.

Nos Estados Unidos, este mode-
lo de vendas foi implantado em
n ove m b ro.

> Por que o negócio da em-
presa deu certo no exterior?

Nos Estados Unidos, no Japão,
na Suécia e Alemanha, entre ou-
tros, o modelo de negócio é o mes-
mo e funciona normalmente até
hoje. No Brasil, este é uma grande
desafio, pois o País infelizmente
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CARLOS ROBERTO disse que a Receita Federal está exigindo que a Telexfree pague contribuição previdenciária

ainda não está preparado para esta
mudança. Depois da audiência pú-
blica que aconteceu nesta semana
em Brasília, o País começa a avan-
çar neste sentido.

> Por que o senhor diz que a
Telexfree fez uma “revo l u ç ã o ”
no negócio de marketing multi-
n í ve l ?

É importante ressaltar que na
Telexfree não ganha dinheiro
quem entra primeiro, e sim quem
trabalha mais, o que já acaba com a
hipótese de pirâmide. O modelo de
negócio da Telexfree conseguiu
proporcionar às pessoas a realiza-
ção de um sonho. Mas para que isso
se concretize é preciso trabalhar.

> Qual a validade do contrato
da Telexfree?

O contrato tem validade de 12
meses. Ao final deste período, o

divulgador pode renovar o con-
trato. Para isso, basta adquirir no-
vos pacotes de telefonia VoIP e
pagar 20% à Telexfree, referente
ao faturamento durante o ano.
Está é uma das formas de garan-
tir a sustentabilidade do negócio.

> Quanto a empresa pagou de
impostos neste ano?

Até o bloqueio, a Telexfree pa-
gou mais de R$ 130 milhões de Im-
posto de Renda retido na fonte, re-
ferente aos ganhos dos divulgado-
res. Pagamos impostos. Qual em-
presa irregular faz isso?

Há seis meses somos investiga-
dos pela Receita Federal e temos
fornecido diversos documentos
como relatórios e contratos dos di-
v u l g a d o re s.

Agora fiquei sabendo pelos nos-
sos advogados que a Receita está
exigindo que a Telexfree e os di-
vulgadores paguem a contribuição
previdenciária, o INSS.

Se a Receita chegou a este en-
tendimento, como cobrar imposto
de previdência de uma empresa
ilegal?

Isso prova que nosso negócio
não é pirâmide. No entanto, a co-
brança do INSS é injusta uma vez
que o divulgador não presta servi-
ço à Telexfree, ele trabalha de for-
ma autônoma.

> Qual o número de associa-
dos no Espírito Santo?

Antes do bloqueio, a Telexfree
tinha 1.049.619 associados, 60 mil
no Espírito Santo. O estado que
tem o maior número de divulga-
dores é São Paulo, com 180 mil.

> A empresa tem dinheiro pa-
ra pagar todos os divulgadores?

Antes do bloqueio, todas as pes-
soas estavam recebendo normal-
mente. A Telexfree é a única em-
presa onde as reclamações partem

de quem está fora do negócio.
> A quem interessa a paralisa-

ção da Telexfree?
A empresa é de Deus, portanto a

paralisação só pode interessar ao
capeta.

> Você tem esperança de as
atividades da Telexfree serem
l i b e ra d a s ?

Temos a certeza de que mais ce-
do ou mais tarde a justiça será fei-
ta. Temos todas as documentações

para provar a nossa legalidade e
estamos muito confiantes.

> Existe a possibilidade da
empresa mudar o modelo de ne-
gócio para sair da mira da Justi-
ça?

Se isso fosse proposto, eu não
aceitaria. Nosso negócio é susten-
tável, não tem porque mudá-lo.

> Alguns brasileiros têm ten-
tado burlar a Justiça e cadas-
trar pessoas na Telexfree com
documentos de outros países.
Isso é legal?

As atividades da empresa estão
suspensas no Brasil. Se a pessoa
reside em outro país, como o Para-
guai, por exemplo, ela pode aderir
n o r m a l m e n t e.

O que não pode ser feito são bra-
sileiros burlarem o sistema para
cadastrar pessoas no banco de da-
dos de outros países.

> O que você tem a dizer às
pessoas que ficaram no prejuízo
com o bloqueio dos bens da em-
presa pela Justiça?

O dinheiro está bloqueado. Es-
sas pessoas vão receber e não fica-
rão no prejuízo. O bloqueio da Te-
lexfree trouxe mais prejuízo que
benefícios para os consumidores.

Nossos associados são escolhi-
dos de Deus; assim como nós, eles
devem esperar pela justiça.

Entenda Denúncia afirma haver pirâmide financeira

COMO FUNCIONA

1 D i v u l ga ç ã o
Para tornar o serviço conhe-
cido, a Telexfree vende pa-
cotes aos chamados divul-
gadores, que compram e re-
vendem contas e “r e c r u ta m ”
novos revendedores.

A divulgação é feita princi-
palmente pela internet.

2 C o m p ra
Para se tornar um divulga-
dor, o interessado paga uma
taxa de adesão e compra os
pacotes de contas. Ele tem
que buscar mais pessoas pa-
ra investir no negócio.

PIRÂMIDE FINANCEIRA
De acordo com apurações de mi-

nistérios públicos, do Ministério da
Fazenda e de órgãos ligados à defe-
sa do consumidor, a atividade co-
mercial da Telexfree não é susten-
tável no longo prazo e se caracteri-
za como uma pirâmide financeira.

O que é
A empresa Ympactus

Comercial Ltda. ME, co-
nhecida pelo nome fanta-

sia Telexfree, diz atuar
com prestação de servi-

ços de telefonia VoIP
(por meio da internet). A
sua sede no País fica no

Espírito Santo.

Na investigação feita pelo Minis-
tério Público do Acre, o órgão acusa
a Telexfree de ser uma das maiores
pirâmides do País e praticar crime
contra a economia popular.

A empresa é acusada de causar
prejuízos a pessoas que investiram
de boa-fé no negócio.

Novo recrutado

A tecnologia VoIP
Entenda como funcionam
as chamadas pela internet

O QUE É?
VoIP é a sigla para “Voz sobre Protocolo de Internet”, uma
tecnologia que permite fazer e receber ligações telefônicas pela
web, convertendo o sinal analógico em dados digitais.

D i v u l ga d o r

Novo recrutado

“Na Telexfree não
ganha dinheiro

quem entra primeiro, e
sim quem trabalha mais,
o que já acaba com a
hipótese de pirâmide”

“A empresa é de
Deus, nossos

associados são
escolhidos, portanto a
paralisação só pode
interessar ao capeta”

“Até o bloqueio,
a Telexfree

pagou mais de 130
milhões de reais de
Imposto de Renda
retido na fonte”


