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Passo a passo para começar seu negócio
Veja como é simples participar desta oportunidade única de
mudar sua vida e conquistar o lugar de destaque que você
merece:

1

EFETUE SEU CADASTRO
Efetue seu cadastro através da indicação de
Consultores Hinode, de nossa rede de franquias ou
através de nosso site www.hinode.com.br.

2

KIT DENEGÓCIO ADQUIRA SEU ”KIT DE NEGÓCIOS”

R$99,00

3

Materiais necessários para iniciar seu negócio:
orientações, estojo com amostras, catálogos e
materiais de apoio à vendas.

Válido por 1 ano

COMBOEXECUTIVO
R$ 240,00 2 Traduções –escolha as fragâncias
sem desconto no 1ºpedido

COMBOEXECUTIVOPLUS
R$ 1.170,00 em produtos já com desconto25%
Revenda pelo preço do catálogo R$ 1.560,00
elucre R$ 390,00(33%) (estimado)

COMBOEXECUTIVOTOP
R$ 2.220,00 em produtos já com desconto50%
Revenda pelo preço do catálogo R$ 4.440,00
elucre R$ 2.220,00 (100%)(estimado)

ESCOLHA SEU COMBO DE
ATIVAÇÃO
Realize seu primeiro pedido
adquirindo
o
Combo
de
Ativação. Com isto, você passa
a usufruir dos benefícios de
Consultor Independente Hinode,
incluindo sua participação no
Plano de Marketing Hinode. São
várias formas de ganho, além
de
reconhecimentos
e
premiações.

Consulte material detalhado de cada uma das opções do
Combo de Ativação.

Combo Executivo
Esse Combo permite ao novo Consultor comprar os produtos
da Hinode e já começar a auferir os ganhos do Plano de
Marketing Hinode. O Consultor já vai começar a
“experimentar seu negócio”.

COMBO EXECUTIVO
ha as fragâncias
R$ 240,00 em 2 Traduções –escol
semdescontono1ºpedido
Produtos

2

+

Binário

10%

+

Pontos

50 p.p.

Revenda: R$ 240,00

(sem lucro na revenda dos produtos neste primeiro pedido).

A partir do 2º. Pedido, o Consultor passa a ter 100% de lucro
(50% de desconto sobre o valor sugerido do catálogo).
Consulte os Combos Executivo Plus e Executivo Top.

Combo Executivo Plus
Esse Combo oferece ao novo Consultor alguma vantagem na
revenda e a no Plano de Marketing da Hinode. Com esse
Combo o Consultor Independente já “começa o seu
negócio” de forma eficiente.

COMBO EXECUTIVO PLUS
R$ 1.170,00em produtos já com desconto 25%

Preço sugerido de venda R$ 1.560,00
Lucro de 33% (R$ 390,00) estimado

Produtos

+

com 25% desconto

Binário

15%

+

Pontos

500 p.p.

+

Loja
virtual

*Para compra de qualquer produto de nosso catálogo, exceto Energético HND e Barra de açai. Limite de
até 20% do valor do pedido para a Linha Bellaoggi

A partir do 2º. Pedido, o Consultor passa a ter 100% de lucro
(50% de desconto sobre o valor sugerido do catálogo).
Consulte o Combo Executivo Top.

Combo Executivo Top
Esse Combo oferece ao novo Consultor uma maior vantagem
na revenda e a participação no Plano de Marketing da
Hinode! Com esse Combo o Consultor Independente “turbina
seu negócio” logo de início.

COMBO EXECUTIVO TOP
R$ 2.220,00em produtos já com desconto 50%

Preço sugerido de venda R$ 4.440,00
Lucro de 100% (R$ 2.220,00)estimado

Produtos

+

com 50% desconto

Binário

20%

+

Pontos

+

1.000 p.p.

Loja
virtual

*Para compra de qualquer produto de nosso catálogo, exceto Energético HND e Barra de açai. Limite de
até 20% do valor do pedido para a Linha Bellaoggi

Desde o 1º. Pedido o Consultor já tem 100% de lucro (50% de
desconto sobre o valor sugerido do catálogo).

Há 10 (dez) Formas de Ganhar no Plano de Marketing da Hinode:

1. Lucro na Revenda
1º

2. Bônus de Primeiro Pedido
3. Bônus Unilevel
4. Bônus Binário
5. Bônus de Crescimento
6. Bônus de Liderança
7. Super Bônus

T

ITAN

8. Bônus Titan
9. Bônus de Participação



10. Viagens e Premiações

1. Lucro na revenda
A revenda de produtos Hinode aos consumidores por meio de nossa rede de
Consultores é o pilar principal de um negócio de base sólida. As vendas
diretas permitem que você lucre ao adquirir produtos Hinode com preço de
atacado e revender a um preço sugerido de venda. A Hinode disponibiliza
uma lista de preços sugeridos por produto.
Lucro na Revenda: Considerando que os produtos são comprados pelo
Consultor Independente com 50% de desconto, isto representa um lucro
bruto de 100%.
Bônus Internet: Bônus de 40% sobre o faturamento da Loja Virtual para
Consultores que se ativaram com os Combos Executivo Plus e Executivo Top.

Franquia

Escritório
Virtual
Catálogo
Call
center

Consultor Hinode

Loja
virtual

Exceto para Consultor
”Revendedor”

Consumidores

2. Bônus de Primeiro Pedido

1º

É o Bônus onde o Patrocinador ganha 20% sobre a pontuação do Primeiro
Pedido do seu novo Consultor de patrocínio pessoal. Dependendo do
Combo adquirido pelo novo Consultor, esse Bônus poderá ser de R$ 10,00 ou
R$ 100,00 ou R$ 200,00. No cálculo desse Bônus não importa o Combo que o
Patrocinador adquiriu e sim o Combo que o seu novo Consultor patrocinado
adquiriu.

Patrocinador
R$ 10,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Novo
Consultor

em produtos

1.000

R$ 100,00

COMBOEXECUTIVOTOP
R$ 2.220,00***
pontos

R$ 10,00

em produtos

500

Adquire combo
Executivo Plus
Patrocinador
recebe

em 2 Traduções

pontos

Adquire Combo
Executivo
Patrocinador
recebe

50

COMBOEXECUTIVOPLUS
R$ 1.170,00**

pontos

COMBOEXECUTIVO
R$ 240,00*

Adquire combo
Executivo Top
Patrocinador
recebe

R$ 200,00

* 2 Perfumes Traduções Gold a preço sugerido de venda (sem desconto)
** Valor total do pedido considerando 25% de desconto sobre preço sugerido de venda
*** Valor total do pedido considerando 50% de desconto sobre preço sugerido de venda

3. Bônus Unilevel
É o Bônus que paga um percentual do volume de grupo de Consultor a Titan
e em até o 9º. níveis de Consultores ativos. Portanto, é um Bônus sobre a
recompra de produtos de toda a rede de linha pessoal do Consultor ativo
dependendo da sua Qualificação no ciclo. Também compõe a base de
cálculo deste bônus 50% da pontuação dos Primeiros Pedidos.
9o.
8o.
7o.
6o.
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1o.
NÍVEIS

4%
4%
4%
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4%
4%
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CONSULTOR

MASTER

PRATA

OURO

1%
1%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%

1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%

DIAMANTE E
DUPLO

TRIPLO E
ACIMA

• Consultor tem direito a 4% nos três primeiros níveis. Isto significa que ele ganha 4% da
pontuação pessoal de todas as pessoas do seu primeiro nível, 4% do volume de pontos
de todas as pessoas do segundo nível e 4% do volume de pontos de todas as pessoas do
seu 3º nível. Pode ser pontuação de recompra ou dos 50% do primeiro pedido.
• Master tem direito 4% nos quatro primeiros níveis, seja de recompra ou dos 50% do
primeiro pedido.
• Prata tem direito a 4% nos quatro primeiros níveis e 3% no quinto nível, seja de recompra
ou dos 50% do primeiro pedido.
• Ouro tem direito a 4% nos quatro primeiros níveis, 3% do quinto nível e 3% no sexto nível e
2% do sétimo nível, seja de recompra ou dos 50% do primeiro pedido.
• Diamante e Duplo Diamante têm 4% nos primeiros quatro níveis, 3% do quinto e sexto
níveis, 2% no sétimo nível e 1% no oitavo e no nono nível.
• Triplo e acima: têm 4% nos primeiros quatro níveis, 3% no quinto e sexto níveis, 2% no
sétimo e oitavo e 1% no nono nível.

Simulação 1

No exemplo abaixo, o Consultor Diamante recebe até o 9º. nível
considerando as regras de percentuais por nível. Este Consultor que se
qualificou a Diamante e tem 625 pessoas no seu 4º. Nível, e todos esse
Consultores fizeram 600 Pontos Pessoais no ciclo.
625 Consultores x 600 Pontos Pessoais = 375.000 Pontos de Grupo x 4% = R$
15.000,00.
Esse exemplo refere-se apenas ao Diamante e seu 4º. Nível = 4%

Duplicação
5x5

Diamante
1o. Nível
2o. Nível
3o. Nível
4o. Nível
5o. Nível
6o. Nível
7o. Nível
8o. Nível
9o. Nível

5
25
125
625
3.125
15.625
78.125
390.625
1.953.125

Regra de Bônus Unilevel quando o Consultor não completou a pontuação mínima para ativação:
• Se o Consultor não atingiu a pontuação mínima para ativação (200pp), ele não é considerado ativo.
• Neste caso, o volume feito por ele (menos de 200pp) não é base de cálculo de bônus para a equipe.
• Sobr e a po nt uação feit a por e ste Co nsult or, o pri meiro Co nsultor da linha asce nde nt e que e stiver ati vo
receberá 10% como ajuste do Unilevel.
• Po nt uaç ão pesso al menor que 20 0 po nto s (Co nsultor não ativo ) co mpõe base par a a qualificaç ão no
ciclo.

4. Bônus Binário
É pago sobre a pontuação dos primeiros pedidos de sua menor equipe. O
percentual varia de acordo com o Combo adquirido pelo Consultor
Patrocinador:

10%

15%
20%
Simulação 1

No Bônus Binário todas as suas equipes de unilevel são divididas em
duas equipes: da direita e esquerda. Os ganhos são calculados com base na
pontuação de primeiros pedidos da menor equipe. No exemplo abaixo, um
Consultor Patrocinador que adquiriu o Combo Executivo Top em sua entrada terá um
bônus de 20% sobre os 10.000 pontos da menor equipe (direita).

17.000

EQUIPE
ESQUERDA

Patrocinador

(*) Consultor Patrocinador – consultor independente com
direito a receber o binário.

EQUIPE
DIREITA

10.000

COMPENSAÇÃO DE PONTOS
Sempre que o bônus é calculado, a pontuação base de calculo é
descontada das 2 equipes, esse processo chama-se compensação de
pontos.
Simulação 2

Os ganhos do Bônus Binário sempre será calculado com base na
pontuação de novos pedidos da menor equipe. No exemplo abaixo, a menor
equipe (lado direito) acumulou uma pontuação de 10.000. Este mesmo valor
também será descontado da equipe maior (lado esquerdo). Os pontos excedentes
serão acumulados para o próximo ciclo nesta mesma equipe.

Desconta-se 10.000 e a pontuação
excedente (7.000) é acumulada
para o próximo ciclo nesta mesma
equipe*.

Consultor receberá pela pontuação
da menor equipe, que será zerada
para o próximo ciclo.

*ver regra de pontos de transbordo
Para acumular pontos basta que o consultor esteja ativo.
Para recebimento do bônus, o consultor precisa estar ativo e qualificado.

Regras de Compensação de Pontos
Inativos: Não há compensação de pontos para o consultor que não fizer a ativação mensal. Se houver
qualquer pontuação acumulada na equipe do consultor que não fez a ativação, essa pontuação será zerada.
• Ativos e Não qualificados: Na 1ª vez os pontos eventuais das equipes serão mantidos para o próximo
ciclo. Se no próximo ciclo o consultor permanecer não qualificado, haverá uma redução de 50% na
pontuação das 2 equipes para o próximo ciclo; e se no ciclo subsequente permanecer não qualificado a
pontuação acumulada é zerada.
• A compensação sempre acontecerá para as equipes da esquerda ou da direita (externas), não podendo
haver compensação para equipes internas.
•

PONTOS DE TRANSBORDO / DERRAMAMENTO
É a pontuação acumulada na equipe binária (direita ou esquerda) referente
aos primeiros pedidos que não são de equipe pessoal. Serão considerados
como base de cálculo 50% da pontuação de transbordo.

LIMITES PARA PAGAMENTO BÔNUS BINÁRIO
QUALIFICAÇÃO

LIMITES (MENSAL)

Master

R$ 1.000,00

Prata

R$ 2.000,00

Ouro

R$ 5.000,00

Diamante

R$ 10.000,00

Duplo Diamante

R$ 20.000,00

Triplo Diamante

R$ 40.000,00

Imperial Diamante

R$ 70.000,00

Imperial Two Stars

R$ 90.000,00

Imperial Three Stars

R$ 100.000,00

Titan

R$ 100.000,00

REGRAS PARA RECEBIMENTO
Para recebimento do Bônus Binário, o consultor deve estar Ativo e Qualificado:
- Ativo é uma compra pessoal de no mínimo 200 pontos;
- Qualificado é ter 2 consultores pessoalmente patrocinado ativos, sendo 1 na esquerda e
outro na direita.

SISTEMA DE COMPRESSÃO DINÂMICA / DEFINITIVA
A compressão dinâmica é utilizada para o calculo do Bônus
Unilevel (Bônus atuais). Para o calculo do Bônus Binário não tem
efeito, uma vez que esse Bônus considera a equipe menor,
independente da compressão. A rede é comprimida só com os
consultores ativos, exemplo:
APÓS COMPRESSÃO
João

1º. NIVEL

2º. NIVEL

3º. NIVEL

Maria

Roberto

Vitória

João

ATIVO

Maria

INATIVO

ATIVO

ATIVO

1º. NIVEL

2º. NIVEL

Roberto

Vitória

ATIVO

INATIVO

ATIVO

ATIVO

CenárioapósCompressãoDinâmicaapenasparaefeitodeapuraçãodopagamentodebônus

Para efeito de apuração do pagamento de bônus, aplica-se a Compressão
Dinâmica. Neste exemplo acima, pelo fato da Maria estar inativa neste ciclo, o
Roberto passa a ser o 1º nível do João e a Vitória o 2º nível também do João. Se no
próximo ciclo a Maria ativar-se, volta a ser o 1º nível do João.

A compressão definitiva (Consultor que foi excluído por falta de
ativação) tem efeito no Unilevel e na Rede Binária.
Quando existe a mudança de patrocinador:
- No Unilevel toda rede sobe
- Na Rede Binária a rede não sobe. Permanece a
posição.

5. Bônus de Crescimento
Prata, Ouro e Diamante
É o Bônus pago para Consultores Qualificados Prata, Ouro e Diamante,
calculados através dos pontos de recompra de toda sua equipe, exceto sua
pontuação pessoal. O ganho é calculado sobre as linhas geradas com
qualificação inferior à do Consultor que está recebendo este bônus.

Prata

Ouro

Diamante

REGRAS PARA RECEBIMENTO
• Consultor Prata ganha 3% de toda equipe. Não recebe bônus de linhas Prata ou superior.
• Consultor Ouro ganha 5% de toda equipe, exceto linhas de Prata onde o ganho é de 2%.
Não recebe bônus de linhas Ouro ou superior.
• Consultor Diamanteganha 7% de toda equipe, exceto linhas de Prata onde o ganho é de
4% e de Ouro onde o ganho é de 2%. Não recebe bônus de linhas Diamante ou superior.
• Sempre que uma linha tiver um consultor qualificado na mesma qualificação que o
patrocinador, essa linha não é base de calculo do bônus crescimento, independente do
nível de profundidade (0%).
• O consultor não recebe bônus de crescimento sobre sua pontuação pessoal.
• Para base do Bônus de Crescimento são considerados apenas os pontos recompra, ou
seja, pontos referentes ao primeiro pedido não compõem a base de calculo deste bônus.

Simulação 1

No exemplo abaixo, o Consultor Prata recebe 3% das linhas onde não,
há uma linha com qualificação igual ou superior a Prata.

Prata
Prata

Master

Consultor

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Simulação 2 No exemplo abaixo, o Consultor Ouro recebe 5% de todas as linhas

Qualificadas abaixo de Prata, 2% sobre as linhas com qualificação Prata e não recebe
bônus sobre as linhas qualificadas como Ouro e acima.

Ouro
Prata

Master

Consultor

Master

Ouro

Master

Master

Master

Master

Prata

Master

Master

Master

Master

Master

Simulação 3

No exemplo abaixo, o Consultor Diamante recebe 7% de todas as linhas
Qualificadas abaixo de Prata, 4% sobre as linhas qualificadas como Prata e 2% sobre
as linhas qualificadas como Ouro. Não recebe bônus sobre as linhas qualificadas de
Diamante e acima.

Diamante
Prata

Master

Consultor

Master

Master

Master

Master

Master

Ouro

Consultor

Master

Diamante

Master

Master

Master

6. Bônus de Liderança
Diamante e acima
É o Bônus pago para o Consultor Independente Diamante e acima
qualificado, para formarem novos Diamantes e acima em sua equipe.
Ao desenvolver uma rede bem-sucedida, o Consultor, ao atingir a
Graduação de Diamante ou acima e desenvolver novos Diamantes e
acima, receberá um Bônus em até 4 gerações de Diamantes ou acima. A
geração se inicia quando encontrar um Diamante ou acima qualificado e
termina quando encontrar o próximo Diamante ou acima, mas não
incluindo-os.
O cálculo é baseado nos pedidos de recompra e também em 50% do
primeiro pedido. Abaixo o percentual de cálculo do Bônus por Qualificação
x Geração.
Diamante

Duplo
Triplo
Imperial e
Diamante Diamante acima

1a. Geração

3%

3%

3%

2%

2a. Geração

2%

2%

2%

2%

3a. Geração

1%

1%

1%

1%

4a. Geração

1%

Diamantes, Duplos Diamantes e Triplos Diamantes: O Bônus de Liderança é
calculado em 3% sobre o ponto de grupo da 1ª geração de Diamantes e acima;
2% sobre o ponto de grupo da 2ª geração de Diamantes e acima; e 1º sobre o
ponto de grupo da 3ª geração de Diamantes e acima.
Imperial Diamante, Imperial Two Stars, Imperial Three Stars e Titan: O Bônus
Liderança é calculado em 2% sobre o ponto de grupo da 1ª geração de
Diamantes e acima; 2% sobre o ponto de grupo da 2ª geração de Diamantes e
acima; 1% sobre o ponto de grupo da 3ª geração de Diamantes e acima; 1%
sobre o ponto de grupo da 4ª Geração de Diamantes e acima.

Para encontrar o ponto de grupo base de cada geração, o sistema desconta o
ponto de grupo do eventual Diamante Descendente.
No Bônus de Liderança não existe limite lateral.

Simulação 1

No exemplo abaixo, o Consultor Diamante recebe até o 9º. nível
considerando as regras de percentuais por nível.

Duplo
Diamante
Diamante

Diamante

Diamante

Diamante

Diamante

Diamante

Diamante

Diamante

Diamante

7. Super Bônus
Triplo Diamante e acima
É o bônus calculado sobre o valor do Bônus Binário auferido pelos seus
Consultores Qualificados a nível Diamante e acima no ciclo, patrocinados
em até duas Gerações. O Qualificado a Triplo Diamante até uma Geração e
o Qualificado a Imperial e acima até duas Gerações.
Para efeito de cálculo deste bônus, será considerada a primeira Geração o
primeiro Qualificado Diamante e acima de linha pessoal que recebeu o
Bônus Binário.
Geração

Triplos

1a. Geração
2a. Geração

5%

Imperial e
acima
5%
5%

Simulação 1

No exemplo abaixo cada Duplo Diamante (2) ganhou R$ 20.000
de bônus binário e cada Diamante (7) R$ 10.000. O Consultor qualificado
Imperial Diamante ganha nesta simulação R$ 5.500,00 de Super Bônus (1ª
geração R$ 3.500 + 2ª geração R$ 2.000).

Imperial Diamante

Diamante
R$ 10.000

Duplo
Diamante
R$ 20.000

Diamante Diamante
R$ 10.000

R$ 10.000

Diamante
R$ 10.000

Duplo
Diamante

Diamante
R$ 10.000

R$ 20.000

Diamante Diamante
R$ 10.000

R$ 10.000

REGRAS PARA RECEBIMENTO:
Será considerada como 1a Geração o primeiro Qualificado
Diamante e acima de linha pessoal que recebeu Bônus Binário.

5% x R$ 70.000
R$ 3.500,00
Ganho Imperial

+

5% x R$ 40.000
R$ 2.000,00
Ganho Imperial

=

R$ 5.500,00

Ganho Imperial

T

ITAN

8. Bônus Titan

Titan
Bônus pago para o Consultor Independente Qualificado Titan. A cada ciclo,
esse Bônus será calculado em 0,1% sobre a pontuação de toda a sua Rede,
até encontrar outro Titan.

60.000.000 pontos grupo
x 0,1%
R$ 60.000,00
deste bônus

Titan

9. Bônus de Participação
Diamante e acima
Bônus para de Diamantes e acima, onde 5% de toda pontuação gerada por
toda a organização da Hinode, excluindo-se os pontos de Primeiro Pedido,
será dividida entre seus Líderes, contanto que eles estejam ativos VIP600 em
todos os ciclos.
Ou seja, tudo que for pedido de recompra, 5% será separado e dividido
entre os Qualificados Diamantes e acima.

REGRAS PARA RECEBIMENTO
• Estar qualificado como Diamante e acima no ciclo.
• Fazer no mínimo 600 pontos pessoais no ciclo.

5% de toda a
pontuação gerada
por toda a
organização será
dividida em:

5%
DIVIDIDOS EM
60% Diamantes e Duplos

COTAS
Diamante: 1 cota
Duplo Diamante: 2 cotas

25%

Triplos Diamante e Triplo Diamante: 1 cota
Imperiais
Imperiais: 2 cotas

15%

Imperiais Two Stars: 1 cota
Imperiais Two Stars,
Three Stars e Titan Imperiais Three Stars: 2 cotas
Titan: 3 cotas

10. Viagens e Premiações

 Ao atingir uma graduação e se manter qualificado*, o Consultor
=

receberá Viagens e Prêmios conforme tabela abaixo:

RECONHECIMENTO

Diamante

Duplo Diamante

Triplo Diamante

Imperial
Diamante

Imperial Two
Stars

Imperial Three
Stars

%

PRÊMIO

ñ

VIAGEM*

PIN de Consultor
Independente
Diamante

Cruzeiro de
Diamantes

PIN de Consultor
Independente
Duplo Diamante.

Viagem para o
Caribe

PIN de Consultor
Independente Triplo
Diamante

Uma caneta
Montblanc

PIN de ouro de
Imperial Diamante
(Jóia)
PIN de ouro de
Um relógio da
Imperial Diamante marca Rolex e uma
Two Stars (Jóia)
jóia Tiffany
PIN de ouro de
Imperial Diamante
Three Stars (Jóia)

-

PIN de ouro de Titan
(Jóia)
Titan



CARRO**

Viagem para
Orlando Flórida/USA

Bônus Carro
BMW***

Viagem para
Europa

Bônus Carro Range
Rover Evoque

Viagem para o
Tahiti (viagem em
classe executiva)

-

Programa Super
Carros****
(1) Lamborguini ou
uma (1) Ferrari
0Km
QUITADA

* Verificar regra de qualificação para via gem de férias no Escritório Virtual. O prêmio é para o titular
do contrato com o cônjuge ou familia r de 1º (primeiro) grau. Deverá estar ativo em todos os ciclos
entre o período da graduação e da viagem.
** Verificar regra Bônus Carro neste Manual de Negócios.
-

-

-

-

Bônus Carros BMW – Série 1 – modelo 120: para a graduação Triplo Diamante. A Hinode fará o aporte
de 20% do valor do Bônus Carro e o saldo remanescente será fra cionado em 36 parcelas, seguindo a
regra abaixo. O valor do veículo é equivalente ao modelo de entrada. Valor do Bônus Carro: R$
110.000,00 (cento e dez mil reais).
Bônus Carro - Range Rover Evoque 0km: para graduação de Imperial Diamante. A Hinode fará o
aporte de 20% do valor do Bônus Carro e o saldo remanescente será fracionado em 24 parcelas,
seguindo a regra abaixo. O valor do veículo é equivalente ao modelo de entrada. Valor do Bônus
Carro R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).
Programa Super Carros: para a graduação Imperial Three S tars, que consiste no aporte do valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para subsidiar a aquisição de um Super Carro. Escolha entre: Porsche,
Jaguar, Mercedez e BMW. O aporte do valor será feito de maneira integral.
Bônus Carro Lamborguini ou Ferrari 0km: para a graduação Titan, um carro quitado. O valor do veículo
é equivalente ao modelo de entrada.

PP: pontos pessoais
LQ: linha qualificado

Qualificações
QUALIFI
CAÇÃO

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO
PP
PG
LQ
PML

RECONHECIMENTO

PRÊMIO

PG: pontos de grupo
PML: pontos máximo por linha
VIAGEM*

BÔNUS
CARRO**

200

2.000

-

-

PIN de Master

200

6.000

1

-

PIN de Master Prata.

200

20.000

3

-

PIN de Master Ouro.

200

50.000

4

30.000

PIN de Diamante.

Cruzeiro de
Diamantes.

200

200.000

5

80.000
(2D)

PIN de Duplo
Diamante.

Viagem para
o Caribe.

200

500.000

5

150.000
(3D)

PIN de Triplo
Diamante

Uma caneta
Montblanc

Viagem para
Orlando,
Florida – EUA.

200

1.000.000

5

300.000
(2DD,
3D)

PIN de ouro de
Imperial Diamante

PIN de ouro
(Jóia);

Bônus Carro
Viagem para
Range Rover
Europa.
Evoque**

PIN de ouro
(Jóia);
Viagem para
o Tahiti em
Um relógio
da marca
classe
Rolex; Uma
executiva.
Jóia Tiffany.

Master

Master
Prata

Master
Ouro

Diamante

Duplo
Diamante

Triplo
Diamante

Imperial
Diamante

200

4.000.000

5

1.200.000

PIN de ouro de
Imperial Diamante
Two Stars.

200

8.000.000

5

2.000.000

PIN de ouro de
Imperial Three Stars.

9

PIN de ouro
2.200.000 PIN de ouro de Titan.
(Jóia);

Imperial
Two
Stars***

Imperial
Three
Stars***

200

18.000.000

PIN de ouro
(Jóia);

Titan***

*Confira as regras para qualificação nas Viagens no Manual de Negócios.
**Confira as regras para qualificação do Bônus Carro no Manual de Negócios.
***Para atingir as graduações Imperial Two Stars, Three Stars e Titan necessitam ser Imperial.
****Consulte detalhes do Programa Super Carros no Manual de Negócios.

Bônus Carro
BMW**

Programa
Super
Carros****

Bônus Carro
Lamborguini
ou uma (1)
Ferrari**

