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JORNADA PREMIADA 
 

1. PERÍODO 
 

Promoção válida nos ciclos de Janeiro de 2021 a Junho de 2021. 
Será considerada toda a pontuação pessoal dos ciclos para a campanha. 

 

2. PARTICIPANTES 
 

Consultores  ativos do Grupo Hinode Brasil e Internacional que realizarem pedidos no período da 
promoção de acordo com a mecânica. 

 

3. MECÂNICA E PREMIAÇÃO 
  
Os Consultores do Grupo Hinode que completarem pelo menos 200 Pontos Pessoais (PP) para cada ciclo 
da campanha e de maneira recorrente (mínimo 3 meses consecutivos) terão direito a participar das 
promoções mensais exclusivas Compre e Ganhe (pedidos a partir de 150pp). 
 
Além do direito ao Compre e Ganhe exclusivo, os consultores terão acesso exclusivo a trilhas de 
treinamentos e mentorias de acordo com a sua pontuação pessoal (PP) durante o período do 
programa, além de PIN Digital para reconhecimento da conquista no VO. 
 
IMPORTANTE 
 
Para ter acesso ao Compre e Ganhe exclusivo,  os consultores participantes deverão realizar o 
treinamento de VENDAS na Universidade Hinode até o final do ciclo vigente. Se os treinamentos não 
forem realizados,  o sistema não aplicará a promoção exclusiva no pedido do início do ciclo seguinte. 
 
Consultores que, ao final do período, mantiverem uma recorrência mínima de três meses de 600 PP 

ganharão um prêmio extra: Mentoria Especial com Sandro Rodrigues, Eduardo Frayha e Gorka Buces. 
 
Para a Compre e Ganhe a partir de Abril/2021: pedidos únicos de no mínimo 150 pontos realizados até 
o dia 10 de cada mês. As regras específicas da Compre e Ganhe exclusiva e os produtos participantes 
serão anunciadas no início do mês de Abril 
 
EXEMPLO 1 – Consultor se manteve ativo com no mínimo 200 pontos em todos os meses da Jornada 
 
 
 

Meses Janeiro  Fevereiro  Março Abril  Maio  Junho  Resultado 

Pontuação Pessoal 230 200 300 200 200 250 Recorrência de 6 meses 
na Jornada Premiada. 
Acesso às Compre e 
Ganhe Exclusivas, PIN 
Digital e Treinamentos da 
Jornada Premiada 

Compre e Ganhe 
Exclusiva 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA PARTICIPA pois 
possui 3 meses de 
recorrência com 
mais de 200 
pontos 

PARTICIPA pois 
possui 3 meses de 
recorrência com 
mais de 200 
pontos 

PARTICIPA pois 
possui 3 meses de 
recorrência com 
mais de 200 pontos 

Participa de todas as 
Compe e Ganhe 
exclsuivas da Jornada 
Premiada 

Trilhas de 
Treinamento 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA Liberado após 
completar 200 
pontos mantendo 
a recorrência de 
Janeiro e Fevereiro 

Liberado após 
completar 200 
pontos mantendo 
a recorrência de 
Fevereiro, Março e 
Abril 

Liberado após 
completar 200 
pontos mantendo 
a recorrência de 
Março, Abril e 
Maio 

Liberado após 
completar 200 
pontos mantendo a 
recorrência de Abril, 
Maio e Junho 

Participa de todos os 
treinamentos exclusivos 
para potencializar as 
vendas 
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EXEMPLO 2 – Consultor se manteve ativo com no mínimo 200 pontos em alguns meses da Jornada 
 

Meses Janeiro  Fevereiro  Março  Abril  Maio  Junho  Resultado 

Pontuação Pessoal 230 100 200 200 200 150 Não há Recorrência de 6 
meses na Jornada Premiada. 
Acesso à Compre e Ganhe 
apenas de Junho, PIN Digital 
e Treinamentos da Jornada 
Premiada 

Compre e Ganhe 
Exclusiva 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO PARTICIPA 
pois NÃO possui 3 
meses de 
recorrência com 
mais de 200 
pontos 

NÃO PARTICIPA 
pois NÃO possui 3 
meses de 
recorrência com 
mais de 200 
pontos 

PARTICIPA pois 
possui 3 meses de 
recorrência com 
mais de 200 pontos 
(Março, Abril e Maio) 

Participa de apenas uma 
Compe e Ganhe exclsuivas 
da Jornada Premiada 

Trilhas de 
Treinamento 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO estará 
liberado o acesso 
pois não houve 
recorrência de no 
mínimo 200 pontos 
nos últimos 3 
meses (Janeiro, 
Fevereiro e Março) 

NÃO estará 
liberado o acesso 
pois não houve 
recorrência de no 
mínimo 200 
pontos nos 
últimos 3 meses 
(Fevereiro, Março 
e Abril) 

Liberado o 
treinamento após 
completar 200 
pontos mantendo 
a recorrência de 
Março, Abril e 
Maio 

NÃO estará liberado 
o acesso pois não 
houve recorrência de 
no mínimo 200 
pontos nos últimos 3 
meses (Abril, Maio e 
Junho) 

Participa do treinamento 
básico de vendas assim que 
completar três meses 
consecutivos com no 
mínimo 200 pontos. 

 
NOVOS CONSULTORES  
 
Consultores que adquirirem um dos combos durante a jornada participam de acordo com as regras 
abaixo: 
 

Mês de Cadastro Mês de Cadastro + 1 Mês Mês de Cadastro + 2 
meses 

Mês de Cadastro + 3 
Meses 

Mês de Cadastro + 2 
Meses 

COMBO TOP Já participa da Compre e 
Ganhe Exclusiva de 1 a 10 

Se tiver ativo no mês 
anterior (mínimo 200 PP) 
participa da Compre e 
Ganhe de 1 a 10 

Se tiver ativo nos dois 
meses anteriores 
(mínimo 200 PP em cada 
ciclo) participa da 
Compre e Ganhe de 1 a 
10 

Se tiver ativo nos três 
meses anteriores 
(mínimo 200 PP em 
cada ciclo) participa 
da Compre e Ganhe 
de 1 a 10 

COMPO SUPER PLUS Necessário realizar 
ativação (mínimo 200 PP) 

Já participa da Compre e 
Ganhe Exclusiva de 1 a 10 

Se tiver ativo nos dois 
meses anteriores 
(mínimo 200 PP em cada 
ciclo) participa da 
Compre e Ganhe de 1 a 
10 

Se tiver ativo nos três 
meses anteriores 
(mínimo 200 PP em 
cada ciclo) participa 
da Compre e Ganhe 
de 1 a 10 

COMBO EXECUTIVO Necessário realizar 
ativação (mínimo 200 PP) 

Necessário realizar 
ativação (mínimo 200 PP) 

Se tiver ativo nos dois 
meses anteriores 
(mínimo 200 PP em cada 
ciclo) participa da 
Compre e Ganhe de 1 a 
10 

Se tiver ativo nos três 
meses anteriores 
(mínimo 200 PP em 
cada ciclo) participa 
da Compre e Ganhe 
de 1 a 10 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 A premiação é pessoal e intransferível e será contemplado por ID; 

 A agenda de treinamentos será divulgada no VO; 

 O PIN Virtual estará disponível no Escritório Virtual dos premiados; 

 Promoção é válida para a operação Internacional; 

 Revendedores podem participar da Promoção cumprindo as regras da Jornada relacionadas ao 
seu volume pessoal; 

 Válido para a compra e aperfeiçoamento de combos; 

 Válido para pedidos na modalidade consumo inteligente; 

 Será válida a pontuação de combos e aperfeiçoamento do mês de janeiro; 

 Novos consultores cadastrados durante a campanha participam após cumprirem regras 
específicas da sua tabela dependendo do combo adquirido; 

 Os consultores premiados deverão manter seus telefones e e-mail atualizados em seu 
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cadastro do VO para receber as instruções de recebimento dos seus prêmios; 

 Os consultores terão acesso à Compre e Ganhe exclusiva que será realizada a partir do mês 
de Abril desde que participem da Trilha de Treinamentos da Universidade Hinode; 

 Caso o consultor fique sem se ativar em um dos meses do programa, mesmo já tendo 
cumprido  o mínimo de três meses consecutivos, deverá cumprir novo período consecutivo 
de volume mínimo de pontuação pessoal para voltar a participar; 

 O último mês da promoção é Junho para participação da Compre e Ganhe Exclusiva.  

 Não está prevista Compre e Ganhe em Julho mas os consultores devem completar sua 
ativação em Junho para ganhar seus prêmios. 

 O Grupo Hinode irá resolver os casos omissos nesse regulamento pela convocação da 
coordenação da campanha, a qual nomeará dois integrantes responsáveis pela análise e, após 
concluída, publicará o resultado para todos os participantes. 

 

5. AGENDA DE TREINAMENTOS 

 

 Tema da Live: Atração + Fidelização: Como Aumentar e Manter a Carteira de Clientes 

Público: Todos os consultores do Grupo Hinode 

Data: 23/02/2021 

Convidado: Imperial 3 Stars Jack Palma 

Local: Clique Aqui! 

 

 Tema da Live: Planejamento Estratégico de Vendas 

Público: Todos os consultores do Grupo Hinode 

Data: 18/03/2021 

Convidado: Imperial 3 Stars Dani Carvalho 

Local: Clique Aqui! 

 

 Palestra 1: Vendas com PNL - Como a PNL pode melhorar as relações e aumentar as 
vendas 

Público: Exclusivo para Consultores elegíveis a Jornada Premiada de Janeiro a Junho 2021. 
Data: 26/03 
Local: Plataforma Universidade Hinode >> Cursos >> Desenvolvimento Pessoal >> Jornada Premiada 
>> Vendas com PNL 
Objetivo:  
Despertar as capacidades e atitudes relacionadas com a arte de vender com elegância nos mais 
diversos contextos para conseguir resultados mensuráveis nas relações com os clientes. Nessa 
palestra apresentaremos ferramentas e técnicas eficazes para ampliar sua influência junto aos mais 
diversos públicos. 
Conteúdo Programático: 
- O que é PNL e como utilizar essa metodologia na área comercial 

- Vendas: como interferir positivamente no processo decisório do seu cliente 

- Pressupostos das vendas que desenvolvem o poder pessoal 

- Identificando recursos internos para alcançarmos os resultados que desejamos 

- Rapport para gerar conforto e confiança no momento da venda 

 
 

 Palestra 2: Resiliência em Vendas - Qual a importância da resiliência diante do cenário 
em que vivemos 

Público: Exclusivo para Consultores elegíveis a Jornada Premiada de Janeiro a Junho 2021. 
Data: 23/04 
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Local: Plataforma Universidade Hinode >> Cursos >> Desenvolvimento Pessoal >> Jornada Premiada 
>> Resiliência em Vendas 
Objetivo: 
O objetivo é apresentar um modelo mental que amplia as capacidades de quem atua com vendas. 
A Resiliência passou a ser fundamental principalmente levando em conta o momento que vivemos. 
Nessa palestra vamos apresentar ferramentas e técnicas para entender e aumentar o poder de 
resiliência. 
Conteúdo Programático: 
- O que é Resiliência? 

- Pressupostos da PNL para aumentar a resiliência 

- Como utilizar o estresse a seu favor 

- Quociente da Adversidade: como mensurar e aumentar para se tornar mais resiliente? 

- Estratégias para desenvolver e manter a Resiliência 

- Dicas para aumentar a Resiliência em Vendas 

 

 Palestra 2: Motivação 3.0 - Os novos fatores motivacionais para realização pessoal e 
profissional 

Público: Exclusivo para Consultores elegíveis a Jornada Premiada de Janeiro a Junho 2021. 
Data: 21/05 
Local: Plataforma Universidade Hinode >> Cursos >> Desenvolvimento Pessoal >> Jornada Premiada 
>> Motivação 3.0 
Objetivo: 
O objetivo é gerar insights para aumentara motivação. A motivação nos auxilia na busca por nossas 
metas e objetivos, permitindo que nós consigamos atingir tudo aquilo que buscamos na vida. Nessa 
palestra vamos apresentara teoria que ajudará os participantes a entenderem e despertarem seus 
fatores motivacionais. O modelo de negócios da Hinode por si só já é um fator motivacional. 
Conteúdo Programático: 
- Motivação Intrínseca x Extrínseca 

- O que é a motivação 3.0 

- Os 3 (três) elementos que geram motivação: Autonomia, Excelência e Propósito 

- Como encontrar e desenvolver cada um dos elementos 

- Visão de futuro/ Valores e Propósito 

- Níveis Neurológicos da PNL 
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