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É como Natura, Eudora, Avon, Mary Kay... mas, com diferenciais únicos! 
 

 *** União de Pessoas para Antecipar o Consumo Anual de Produtos de Necessidades Básicas 
Gerando Alto Volume e Alta Comissão, Bônus e Prêmios a Todos do Grupo! *** 

 
1. Hinode é uma Empresa com mais de 27 anos de mercado 
2. Com 400.000 consultores 
3. 1.360% de Crescimento entre 2012 a 2013 
4. 4.252% de Crescimento entre 2011 a 2015 
5. Mais de R$ 100 milhões pagos em Dinheiro, Prêmios e Viagens 
6. Produtos da Itália, França e Suíça de altíssima qualidade 
7. Mais de 321 franquias. Em todos os Estados e Capitais do Brasil 
8. Possui registro na Abhipec, Abevd, ABF e ANVISA 
9. Possibilita mais de 300 produtos top´s mundial em seu Catálogo de Produtos 
10.Produtos a Pronta Entrega, nas Franquias, pelo TeleVendas ou Site da Empresa. 
11.Você terá produtos melhores do que você usa hoje e  
12.Economiza em todas as compras que já faz em supermercados, catálogos ou perfumaria 
13.Você ganha com a venda dos produtos (Se quiser Vender c/ 100% de Lucro)  ou  
14. Ganha com parcerias com clientes e amigos comprando em grupo de consumo 
15. Seu grupo de consumo cresce e seus ganhos também 
16. Você cria renda residual por muitos anos, pois são produtos de consumo que todos usam 
17. Você terá mais tempo, viagens, liberdade financeira e realização de sonhos 
 
Já Foram Entregues Milhares de Viagens para Cruzeiros, Caribe, Disney, França, Itália e outros 
Também já foram entregues 65 Honda Civic, 31 Evoques, 7 Mercedez Bens SLK 250 

Aproveite e agregue mais uma fonte de renda,  
onde você economiza comprando produtos para sua casa direto de fábrica,  

mais de 300 Produtos de Consumo Diário, para Consumo Próprio e já economiza mais de 50% das 
suas compras de hoje  

e ainda Ganha Muito Dinheiro com a Estratégia de Compra por Atacado em Grupo. 

 
 
 

Almir Felix 
12 – 9 8115 1561  (TIM)  WhatsApp   /   12 - 9 8806 6802 (OI)  WhatsApp 

Plano Estratégico de Marketing e  
de Expansão Empresarial da Marca 

Com o Objetivo de ultrapassar 1 Bilhão de Faturamento em 2016. 
 

Você que já é Empreendedor ou Empresário 
 

Antigamente ser Próspero Financeiramente, era coisa para poucos! 
Hoje é o Negócio do Século XXI, e uma questão de Crença , Estratégia que Funcione, 

Ferramentas Corretas,  Trabalho em Grupo e o Tempo Certo para Concretizar o 
Trabalho Executado! 
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Você 1º Mês 

Seu Grupo 1º Mês 8 Pessoas 

Grupo do Seu Grupo 2º Mês 64 Pessoas 

Grupo do Último Grupo 3º Mês 512 Pessoas 

A Grande Estratégia – Ganhar com o Plano Expansão e Consumo Inteligente 
Cada R$ 1,25 equivale em Média 1 Ponto na Hinode 
Opção 1 - Compra em Atacado = R$ 1.100 Adesão em Produtos, geram 440 pontos  (Recebe R$ 1.100 em produtos). 
Opção 2 KIT TOP  - Compra em Atacado = R$ 2.200 Adesão em Produtos, geram 1000 pontos  (Recebe R$ 2.500 em produtos). 

Sua Graduação Pessoas    KIT Top 
 
CONSULTOR      1        1.000 PONTOS  
PRATA     1º Mês 8      1º MÊS. (Seu Grupo)       8.000 PONTOS 
DIAMANTE     2º Mês 64    2º MÊS. (Grupo de 8 pessoas de cada um do seu Grupo)   64.000 PONTOS 
TRIPLO DIAMANTE     3º Mês 512  3º MÊS. (Grupo de 8 pessoas de cada um do Grupo do seu Grupo) 512.000 PONTOS 
 
 
  1º MÊS  2º MÊS  3º MÊS 
    
 
BÔNUS ADESÃO  R$   1.600  R$   1.280  R$ 10.240  
BÔNUS ATIVAÇÃO    R$       64  R$      576 
BÔNUS TOP START R$      800  R$   6.400  R$ 51.200 
BÔNUS EQUIPE  R$      810  R$   5.760  R$ 15.360 
  

Recebimento Dia15 do Próx. Mês R$     3.210  R$  13.504  R$   77.376 
 

Prêmios Conquistados em 3 meses (Triplo Diamante) pagos pela empresa:  
1 Cruzeiro Marítimo Anual  de 4 dias com Acompanhante 
1 Viagem para Punta Cana no Caribe com Acompanhante 
1 Viagem para Disney com Acompanhante 
1 Honda Civic OKM 
Participação Trimestral nos Lucros da Empresa (2%) 
*** Cálculos efetuados com base nos últimos Bônus Pago pela empresa e sobre as pontuações mencionadas.  
 

Fórmula p/ Prosperidade Financeira (Em Qualquer Ramo de Negócio) 
Vc + Peq. Eq + Prod/Serv. + Distr. Prod/Serv + Mi Pes. = $$$$$$ 

Idealizador da Fórmula: Almir Felix (Administrador e Consultor em MKT) 

Segredo por trás da Fórmula 
Ser Representante, Não Fabricante, 
Ter Patrocinadores, utilizar Estruturas de Terceiros 
Não arcar com Altos Impostos e Encargos 
Não Necessitar de Alto Investimento e Manutenção 
 
 

Segredos por trás do Segredo 
Mercado a Prova de Fracasso 
Produtos de Primeira Importância 
Produtos de Recompra 
Produtos de Longa Validade 
Mercado não Sazonal 
 
Empresa com mais de 26 Anos e Sustentável 
Associada e Regulamentada por 4 Órgãos 
Fiscalizadores. 
 
Muita Prova Social nos Últimos 4 anos 
Não por Dezenas ou Centenas, mas por  
milhares de Pessoas em Várias Regiões do País, 
com Ganhos de R$ 8 mil a R$ 12 mil/mês. 
Centenas com Ganhos acima de R$ 30 mil/mês. 
Dezenas com Ganhos acima de R$ 100 mil/mês. 
 
 

Os valores apresentados  
podem sofrer alterações  
sem aviso prévio. Os cálculos  
foram baseados em perfumes.  
Alguns produtos possuem pontuação  
diferenciada e podem alterar os resultados 
apresentados, para mais ou para menos.  
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros! 
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Abra o Site www.EquipeGlobo.com e Veja os Vídeos do Site e Cadastre pelo nosso Site! 

 
Todos nós já consumimos Shampoo, Condicionador, Sabonetes, Cremes, Desodorante, Gel,  
Maquiagens, Perfumes e outros produtos de necessidades básicas. E quanto ganhamos por isso? 

 
Hoje temos uma oportunidade para: 
 comprar produtos melhores do que você usa hoje,  
 produtos de qualidade mundial e  
 ainda ganhar de 3% a 18% de todas as suas compras durante o ano todo, e ainda criar uma renda 
residual acima de R$ 5 mil/por mês, isso seria interessante? 

 
Veja: 
 Uma família gasta em torno de R$ 150 a R$ 350 em Produtos de Higiene, Cosméticos, Cremes e 
Perfumes por mês. Se multiplicar por 12 meses é um valor acima de R$ 2.900 que uma família gastar 
por ano, e 18% desse valor são, R$ 522, e se retornasse para você em dinheiro, seria bem 
interessante não é?  
 E se voltasse também para você do Consumo de 100, 200 ou 500 pessoas? Melhor ainda! 

 
 A nossa proposta é receber esse percentual de volta, não só do nosso consumo, mas também, do 
consumo de todo o grupo que for se formando com o tempo, participando do Plano de Expansão da 
Empresa. A empresa tem uma meta faturar 1 Bilhão em 2016, e ela separa até 23% de todo seu 
faturamento, que gastaria com Marketing em TV, e paga para Grupo de Consumo, que queiram ser 
fiel a marca pelo menos até 2017, consumindo pelo menos R$ 200 reais mensais, porém, para gerar 
alta comissão para quem está chegando ao Grupo de Consumo, estamos antecipando as compras do 
ano em grupo, comprando em atacado, pela metade do preço e gerando alta comissão a todos com a 
formação dos Grupos de Consumo e assim todos participam do Plano de Expansão da Empresa. 

 
 Estamos tornando todos os membros do grupo em distribuidores, 
 não para vender (só quem quiser ter 100% de lucro na revenda), e sim para usar produtos 
melhores que usa hoje, 
 fazer o próprio consumo pela metade do preço,  
 continuar crescendo o grupo de consumo ao longo do ano e receber um percentual de volta de 
todas as compras durante o ano, 
 criando renda residual, para ter liberdade financeira e realizar nossos sonhos. 

 
Tudo isso SEM RISCO, pois estamos comprando produtos que já usaremos durante o ano, comprando 
em Grupo ou Não! A diferença é que em grupo, já estamos comprando pela metade do preço e 
Recebendo na hora de R$ 1.100 à R$ 2.500 em produtos, tendo retorno sobre o investimento e ainda 
ganharemos mais de R$ 60 mil por ano pelo consumo desses produtos, em Grupo de 8 pessoas.  
 
Comprando no supermercado, em outros lugares não ganharemos nada!   
 
Agora vou mostrar na prática como funciona! 
 
Você antecipa R$ 700,00, R$ 1.100,00 ou R$ 2.200,00 em produtos. 
A empresa te entrega mais produtos do que você investiu! 
Você passa a receber Bônus em Dinheiro e Prêmios. 
Você monta um Grupo de Consumo com 8 pessoas adquirindo produtos com o mesmo investimento 
ou maior que você fez, dentro do mesmo mês em que você entrou, e você recebe em dinheiro, mais 
que o valor que você investiu, os produtos de você adquiriu saem de graça e você passa a receber 
pela suas compras, pelas compras do seu grupo e pelas compras do grupos deles também o ano 
inteiro. Porque foi você que começou esse Grupo de Consumo! 
 
                                                
                                             Veja o Vídeo:   www.EquipeGlobo.com 
 
 

http://www.equipeglobo.com/
http://www.equipeglobo.com/


 A Primeira coisa que se deve saber e entender é que toda Organização de Pessoas 
forma-se uma Pirâmide: O Governo, A Igreja, Todas as Empresas, As Escolas, etc.  

Se têm uma Organização de Pessoas ,a Estrutura irá formar uma Pirâmide! 

       / x\          Presidente,  Papa ou Reverendo,  Diretor  

     / xxx\        Ministro,  Bispo,   Vice-Diretor ou Gerente 

    /xxxxx\      Senadores,  Padre ou Pastor,  Supervisores 

  /xxxxxxx\    Governadores,  Diáconos, Apóstolos,  Vendedores ou Consultores 

 /xxxxxxxx\   Deputados,  Ministros, Obreiros Funcionários de Produção 

 

 A Diferença está, na Regulamentação desta Empresa para Funcionar de acordo com a 
Modalidade do Negócio: 

Legalidade HINODE: ABEVD – ABHIPEC – ANVISA – ABF – e outras Associações Regulamentadoras. 

 

MODALIDADE DE NEGÓCIOS LEGAIS E ALGUMAS REFERÊNCIAS: 

. Marketing Direto – Casas Bahia, C&A, Boticário  

. Marketing UniLevel ou MonoNível – Avon (1958), Natura (1980), Jequiti (2006), Eldora (2011) 

. Marketing de Rede ou MMN – Herbalife (1995), Anway (1991), Polishop (1999), Hinode (1988),  

MaryKay (1998) 

. Franquias (Lojas Físicas) em todo Brasil – Polishop (210), Hinode (321) 

 

A melhor forma de não cair em golpe é ver se a Empresa está Cadastrada na ABEVD e se a empresa tem mais de 
20 anos de mercado, desta forma ela já provou que tem experiência e força para sobreviver no mercado. E a 
ABEVD não se associa com empresas suspeitas, pois ela também é Afiliada a WFDSA (Agência Internacional 
Fiscalizadora das Empresas de Vendas Diretas). 

 Dizem que é necessário muitas pessoas entrando para pagar as pessoas de cima! 

Porém isso acontece em qualquer negócio. Para pagar um funcionário é necessário gerar um volume muito 
grande de atendimento de clientes e de vendas pagar as pessoas da organização. (É assim que funciona em 
qualquer ramo).  

 Na Pirâmide Financeira, quem entra primeiro ou quem está acima, sempre ganha mais! 

 No Multinível, Unilevel ou Marketing Direto, os Ganhos são calculados pela produção de 
Equipe, então, quem produz mais, ganha mais, independente se entrou primeiro ou não 
e se investiu mais ou não, se está em cima ou abaixo, isso não importa, o que importa é 
a Produção da Equipe, Volume de Comercialização de Produtos dentro do mês. 

 Recentemente (2013) o Governo Lançou Uma Cartilha Pública explicando a Diferença 
entre Pirâmides Financeiras e Marketing MultiNível ou Marketing de Rede.  VEJA NO SITE! 

Na Pirâmide Financeira, geralmente Não tem Comercialização de Produtos, ou o Produto não 
é de Fácil Aceitação, ou o Preço é Fora do Mercado, ou ainda Não Há Recompra Mensal e Os 
Ganhos vêm da Entrada de Pessoas e Não da Comercialização dos Produtos.   

Tudo isso que esta na Cartilha, são bem diferente das Empresas acima.  

Por isso as empresas acima estão a tanto tempo no mercado e não são Pirâmides Financeiras. 

 

      Saiba mais em: 

EquipeGlobo.com 
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PRODUTOS QUE JÁ USAMOS TODOS OS DIAS 
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Escritório Equipe Globo / GLOBO Consultores 

VISITA NA FÁBRICA HINODE – ALPHAVILLE - SP 

FANQUIA HINODE – S J CAMPOS - SP 



27 anos de mercado 
mudando a vida de milhares de brasileiros! 

Algumas pessoas que estão há mais de 2 anos e criaram seus grupos de 
consumo ao longo do tempo.  



VIAGEM DOS DUPLOS DIAMANTES 
Setembro -  Punta Cana (Caribe), tudo pago pela empresa. (Ganhando acima de R$ 20 mil/m) 

VIAGEM DOS TRIPLOS DIAMANTES 
Junho -  Disney, tudo pago pela empresa. (Ganhando acima de R$ 45 mil/m) 

 

VIAGEM DOS IMPERIAIS DIAMANTES 
Maio - para Itália e França, tudo pago pela empresa. (Ganhando acima de R$ 120 mil/m) 

 

VIAGEM DOS DIAMANTES 
Março  - Cruzeiro Marítimo, tudo pago pela empresa. (Ganhando acima de R$ 10 mil/m) 

VOCÊ PODE GANHAR ATÉ 6 VIAGENS POR ANO! 
TUDO PAGO PELA EMPRESA COM DIREITO A ACOMPANHANTE! 
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