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FINALIDADE 
 
Esta apostila tem por finalidade ajudar os novos Consultores 
da empresa Balsamo Perfumes a darem os primeiros passos e 
obterem resultados financeiros desde o primeiro dia de 
atividade. 
Ela foi elaborada com base na experiência pessoal do autor 
depois de mais de 10 anos de trabalho no setor. 
Você vai aprender aqui como trabalhar como um “Executivo à 
Distância” da Balsamo Perfumes. 
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INFORMAÇÕES SOBRE EXECUTIVO À DISTÂNCIA 

 
1. O QUE É UM "EXECUTIVO À DISTÂNCIA"? 
 
É o profissional que trabalha para uma empresa que está distante, por meio de um escritório em casa 
(homeoffice) ou em uma loja comercial; utiliza-se de equipamentos que já possui, como computador com 
acesso à internet e telefone, dispensando a necessidade de novos investimentos. A empresa pode estar 
em outra cidade, em outro estado, em outro país, ou até na mesma cidade onde o profissional mora. Não 
há necessidade do comparecimento à empresa, pois tudo é feito com apoio da internet ou do telefone. 
  
2. VANTAGENS 
 
- trabalha em tempo parcial ou integral; 
- define seu próprio horário de trabalho; 
- evita os problemas do trânsito; 
- fica junto com a família; 
- pode contar com o apoio de colaboradores próximos ou distantes, principalmente parentes e amigos, 
multiplicando seus esforços; 
- pode montar uma rede com outros profissionais que puder orientar e treinar, ampliando seus negócios - 
segredo dos ganhos acima de 5.000 reais; 
- não precisa de formação ou habilidades especiais, já que o que importa para a empresa é a produção; 
- recebe treinamento à distância, de forma a poder realizar as tarefas necessárias à empresa; 
- não tem limitação de área de atuação; 
- pode trabalhar, se quiser, durante suas viagens, mantendo a produção; 
- dispõe de meios práticos e ferramentas comprovadas geradoras de negócios, apoiadas pelos avanços 
tecnológicos, dispensando o uso dos recursos da idade da pedra, desconfortáveis e trabalhosos; 
- desfruta de um estilo de vida sem estresse; 
- pode controlar sua própria rotina; 
- está presente na educação dos filhos; 
- tem uma alimentação mais saudável; 
- tem seu próprio banheiro. 
  
3. DESAFIOS A ENFRENTAR 
 
Não existe fórmula mágica no assunto chamado trabalho! É necessário ter muita disciplina, dedicação e 
persistência. Se você procura algo que pague bem, em pouco tempo e sem trabalhar, não é aqui que vai 
encontrar as respostas. Nem em lugar nenhum! Mas se você não tem medo de se comprometer para 
mudar sua vida para melhor, sinta-se em casa! 
IMPORTANTE! Veja o que vai ser exigido de você: 
- leitura diária de mensagens de e-mail do seu orientador ou da empresa; 
- ter um perfil no Facebook e acompanhar as postagens da empresa ou dos outros parceiros; 
- assistir a, pelo menos, 3 aulas de treinamento online, antes de começar; 
- assistir a, pelo menos, 1 aula de treinamento online por semana e incentivar outros parceiros a fazerem o 
mesmo. 
  
4. O QUE DIZ A REDE GLOBO 
- Acesse http://www.youtube.com/watch?v=gR1HhC2bujc  
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=gR1HhC2bujc
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5. O QUE DIZ O SBT 
- Acesse http://www.youtube.com/watch?v=dkC4g7a53Go  
 
6. O SEGREDO DOS GRANDES GANHOS 
 
A maneira de alcançar grandes ganhos como Executivo à Distância é apresentada no vídeo abaixo. Esse é o 
segredo dos ganhos acima de 5.000 reais. 
- Acesse http://www.youtube.com/watch?v=8t1kdpp9Fb4  

http://www.youtube.com/watch?v=dkC4g7a53Go
http://www.youtube.com/watch?v=8t1kdpp9Fb4
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INFORMAÇÕES INICIAIS SOBRE A EMPRESA 
 
O que você acha de ganhar de 1.500 a 50.000 reais, trabalhando com atividades de internet, em apoio 
uma empresa distribuidora de perfumes, mesmo sem ter experiência, pois tudo será ensinado passo a 
passo? Para aqueles que gostam, a atividade de vendas também está disponível. Você receberá 
informações sobre como desenvolver as atividades diárias, por meio de mensagens de e-mail e de 
treinamentos ao vivo pela internet, que darão condições de você decidir sobre a sua efetivação como 
participante dentro do sistema. 
 
Para conhecer os detalhes desse trabalho, participe de uma das conferências online, conforme as 
instruções abaixo e assista ao vídeo que indico no final do site. 
Todos os dias, temos aulas ao vivo online, às 10:00, às 15:00, às 20:00 e às 22:30, no horário de Brasília, 
acessando-se o link a seguir http://balsamoperfumes.com.br/videoconferencia.php.   
NÃO PRECISA DE SENHA; APENAS SEU NOME, SUA CIDADE E O NOME DE QUEM CONVIDOU. 
Experimente acessar agora para ver como funciona. 
Será muito mais vantajoso para você participar das conferências estando já cadastrado(a); para isso, 
acesse http://balsamoperfumes.com.br/m4trix/cadastro.php e coloque o ID da pessoa que indicou a 
oportunidade da Balsamo Perfumes para você no espaço “ID de indicação”; aparecerá o nome dessa 
pessoa no espaço ao lado. 
Assista ao vídeo na internet em http://balsamoperfumes.com.br/treinamento-m4trix.php ou aos slides 
abaixo.   
 

 
 

http://balsamoperfumes.com.br/videoconferencia.php
http://balsamoperfumes.com.br/m4trix/cadastro.php
http://balsamoperfumes.com.br/treinamento-m4trix.php
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DÚVIDAS SOBRE A BALSAMO PERFUMES 
 
1. Tenho que vender os produtos da empresa? 
 
A empresa está configurada para você ganhar dinheiro mesmo sem ter que vender nada. A simples 
indicação de pessoas para o plano de negócios gera vendas espontâneas, sem que você tenha que se 
organizar para isso. O maior mercado de consumidores da empresa é de pessoas que participam do 
processo de seleção que você está passando, porque é o momento em que elas tomam conhecimento da 
existência dos nossos excelentes perfumes. 
 
2. Posso vender os produtos da empresa? 
 
Você pode vender os produtos diretamente a clientes, se gosta desse tipo de atividade, e terá um lucro de 
100%. Os produtos são de excelente qualidade e tem preços acessíveis. Além disso, os produtos da 
Balsamo Perfumes são de uso comum, o que dispensa a necessidade de convencer as pessoas a mudarem 
seus hábitos. A maioria das pessoas quando conhece esses perfumes decide substituir aqueles que já 
vinham usando pelos da Balsamo Perfumes. São produtos de uso diário; assim, as pessoas não precisam 
gastar mais dinheiro do que já vem gastando. 
 
3. Como recebo meus pagamentos? 
 
A empresa deposita os seus bônus diretamente na sua conta bancária, uma vez por semana. 
 
4. Como saber se esse negócio dá certo? 
 
Isso é muito fácil. Como o cadastro é gratuito e não gera obrigações com a empresa, você se cadastra, 
assiste a tantas explicações ao vivo online e fica observando diariamente, por meio dessas conferências, o 
resultado que as outras pessoas estão tendo. 
Se você achar que o negócio está andando conforme as suas expectativas, então faz a sua ativação dentro 
do sistema. 
 
5. Como aprendo a desenvolver o negócio? 
 
Por meio das explicações ao vivo na internet, que são as conferências online, onde podem ser tiradas as 
dúvidas. Para participar, acesse o site da Balsamo Perfumes – www.balsamoperfumes.com.br e clique em 
“M4trixi”, “Conferência online”. Preencha com seu nome, sua cidade e o nome da pessoa que convidou 
você. 
 
E por meio do seu patrocinador, que é a pessoa que indicou você, após assistir a, pelo menos, uma 
conferência online. 
 
6. Preciso pagar alguma coisa para participar? 
 
O cadastro é gratuito.  
 
Assim que sentir que tem informação suficiente e resolve iniciar, você se ativa, adquirindo um perfume da 
sua escolha. Você pode receber seu perfume, solicitando por meio dos recursos do site da empresa ou 
comparecendo a algum dos pontos de atendimento espalhados pelo Brasil (PAB), levando, em mãos, o 

http://celsohl.com/2013/01/30/akmos-brasil/
http://www.balsamoperfumes.com.br/
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boleto pago. Para saber se em sua cidade tem PAB, acesse http://balsamoperfumes.com.br/pabs-
brasil.php. 
 
 
7. Qualquer pessoa pode ter sucesso nesse negócio? 
 
A empresa está configurada para pessoas com instrução ou sem instrução, líderes ou seguidores, jovens ou 
idosas, com experiência ou sem experiência; enfim todo mundo, bastando ser maior de idade. Porém, 
sabemos que muitas pessoas querem ganhar dinheiro, sem nenhum esforço ou trabalhando para alguém. 
Se você é uma pessoa que já percebeu as dificuldades do mercado de trabalho, tem disposição para 
aprender e deseja ser independente, esse negócio é para você, e o sucesso não demora nem 3 meses. 
 
8. A empresa é confiável? 
 
A Balsamo Perfumes já atua no mercado desde 1996, tem sua sede na cidade de São Paulo e tem seus 
produtos registrados na ANVISA. 
 
 
 
 
  

http://balsamoperfumes.com.br/pabs-brasil.php
http://balsamoperfumes.com.br/pabs-brasil.php
http://celsohl.com/2014/03/11/a-formula-como-ganhar-36-000-reais-em-um-ano/
http://celsohl.com/2014/03/11/a-formula-como-ganhar-36-000-reais-em-um-ano/
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DICAS PARA SE TRABALHAR A PARTIR DE CASA 
 
1. Porque trabalhar a partir de casa 
 
Estamos em uma época em que precisamos de obter uma renda que esteja no nosso controle e não 
dependa do trabalho tradicional, de forma a fazermos frente às mudanças do mercado. Além disso, ficar 
em casa sem uma atividade produtiva tem sido uma das causas de muitos problemas de saúde, 
principalmente depressão. Sentir-se útil eleva a autoestima de qualquer pessoa. 
Na Balsamo Perfumes, em 2 meses, você pode estar ganhando acima de 5.000 reais por mês, realizando 
tarefas muito simples e que não exigem habilidades especiais. 
 
2. Escolha da atividade 
 
Devemos escolher como atividade produtiva algo que, além de dar dinheiro, dê prazer de ser feito. Se a 
atividade é a partir de sua própria casa, não faz sentido optar por algo que não combine com você. Porém, 
é muito conveniente elevarmos o nosso padrão de qualidade a fim de aumentarmos a quantidade de 
coisas que gostamos de fazer. 
Como na Balsamo Perfumes, não há necessidade de se fazer vendas para se ganhar mais de 5.000 reais 
por mês, você já fica livre de uma atividade que, na maior parte das vezes, só causa dores de cabeça. 
 
3. Uso da internet 
 
Há pessoas que dizem não gostar de internet – geralmente quem ainda não começou usar esse recurso. Eu 
costumo dizer que essas pessoas vão deixar de usufruir de muitas vantagens que a internet oferece; e por 
isso, estarão sempre no fim da fila. 
A internet facilita o acesso a informações, a comunicação, a treinamentos e a economia de tempo a um 
custo muito baixo. Economizar tempo é tudo o que precisa uma pessoa que trabalha a partir de casa. 
Na Balsamo Perfumes, você pode trabalhar sem ter que sair de casa, porque a empresa está montada de 
tal forma que tudo é feito pela internet. 
É muito importante consultar seus e-mails diariamente, verificando principalmente a área de spam ou lixo, 
porque os provedores de e-mail não estimulam as mensagens sobre trabalhos a partir de casa ou renda 
extra; consequência do mau uso por conta das pessoas que utilizam a internet para dar golpes. 
Na Balsamo Perfumes, muitas informações importantes vêm por e-mail, e se você não faz uma consulta 
diária, pode fracassar nos seus negócios. 
 
4. Estabelecer horário  –  agenda 
 
Assim que me aposentei, fiquei um tanto perdido com a tamanha quantidade de tempo à minha 
disposição. Como eu já estava em contato com empresários experientes em atividades baseadas em casa, 
rapidamente comecei a fazer uso de uma agenda, de forma que o meu tempo em casa ficasse produtivo. 
Há uma tendência nas pessoas que começam a trabalhar a partir de casa, por não terem um chefe, 
negligenciar o controle do tempo, dando prioridade às coisas que não têm importância para a produção. 
Na Balsamo Perfumes, com apenas 8 horas semanais, você consegue realizar tudo que é necessário para 
alcançar um ótimo resultado financeiro. 
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5. Estudar 
 
É muito comum em trabalhadores das diversas áreas, por acomodação, empregarem seu tempo apenas 
nas atividades de rotina e o tempo livre para atividades de lazer. Quem trabalha a partir de casa precisa se 
acostumar a obter informações novas, de forma que possa progredir no seu trabalho, obtendo melhores 
resultados. 
Na Balsamo Perfumes, você encontrará muito material no Youtube, no Facebook e nas conferências 
online da empresa se desejar se aprofundar no assunto, além de receber e-mails de orientação. 
 
6. Treinamento 
 
Receber treinamentos presenciais ou pela internet de pessoas que tenham experiência no trabalho que 
escolher vai aumentar em muito o seu resultado financeiro. Se a empresa com a qual você está 
trabalhando usa sala de conferência "online" para apresentações e treinamentos, você não deve perder. 
Hoje você não precisa sair de casa, enfrentando trânsito e perdendo tempo para assistir palestras. Tudo 
está disponível no seu próprio computador. É uma pena ver jovens acima dos 18 anos usando o 
computador para bate-papo, para baixar músicas e filmes, para jogos etc, deixando de ajudar a 
aumentar a renda da família, por meio de uma atividade produtiva. 
Na Balsamo Perfumes, você não precisa sair de casa para aprender a trabalhar com a empresa. As 
instruções para participar das conferências online, ao vivo se encontram no site da empresa. 
Acesse www.balsamoperfumes.com.br e vá em “M4trix, Conferência online”. 
 
7. Usar um sistema que treine pessoas sem que você esteja presente 
 
Muitas empresas lhe pagam por indicar outros profissionais; isso é bom porque você ganha dinheiro sem 
estar presente no local onde ele é gerado. Mas, como você vai treinar essas pessoas se elas moram longe 
de você? E se algumas dessas pessoas forem chatas? Então, é bom ter um sistema profissional que treine 
os seus indicados. 
A Balsamo Perfumes treina as pessoas para você, ao vivo, por meio das conferências online. 
 
8. Acompanhamento de um orientador – mentor 
 
Muitas pessoas exercem atividades a partir de casa de uma maneira isolada e depois de algum tempo, 
achando que não estão obtendo resultado acabam desistindo. O acompanhamento de um orientador ou 
mentor pode fazer toda a diferença. O mentor não é um chefe que vai controlar a sua vida. O mentor tem 
a capacidade de dar a direção certa para o empreendimento, ajudando o profissional a trabalhar de acordo 
com os objetivos desejados. O mentor ajuda você a saber porque não está alcançando determinado 
objetivo. A falta da leitura diária dos e-mails dificulta o contato com o seu mentor, porque o mentor de 
sucesso têm muitas pessoas para cuidar, e a internet facilita o contato com elas. 
Na Balsamo Perfumes, você terá acesso a um orientador, com experiência no trabalho da empresa e com 
resultado financeiro, para dar a você uma ideia do quanto ganhará com esse negócio. 
 
9. Estabelecimento de metas 
 
Estabelecer metas nos ajuda a alcançar ou corrigir os nossos objetivos. Assim, determinamos o tempo de 
trabalho semanal, o dinheiro a ser investido, a quantidade de contatos diários etc. 
Na Balsamo Perfumes, a sua meta é indicar apenas 4 pessoas para a empresa, na primeira semana 
depois de cadastrado. Depois de ensiná-las por meio dessa apostila e ajuda-las a conseguir as 4 delas, 
poderá indicar mais. Depois de indicar os 4 primeiros e ver a rede com 20 pessoas, pode pensar em 
ganhar 1.500 reais, em 30 dias, 9.000 reais em 60 dias e 50.000 reais em 90 dias. 

http://www.balsamoperfumes.com.br/
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10. Administração financeira 
 
A não aplicação da administração financeira nos negócios é a principal causa de fracasso em trabalhos a 
partir de casa; novamente, é a falta de um chefe. É muito comum e considerado totalmente correto pagar 
contas atrasadas com os primeiros resultados financeiros e até mesmo com o capital de giro. Finalmente, o 
negócio acaba por falta de dinheiro. 
Na Balsamo Perfumes, essa preocupação é desnecessária porque para ganhar o valor padrão da 
empresa, só no início, você usa o seu dinheiro; e depois, para produzir mais, investirá do próprio 
dinheiro que ganhou da empresa. 
 
11. Obter respeito dos familiares e amigos 
 
Geralmente, os familiares e os amigos não levam muito à sério quando alguém trabalha a partir de casa. 
Eles têm uma tendência de querer usar o tempo do profissional para resolver coisas para eles, do tipo 
pagar contas, buscar alguém no aeroporto etc. É preciso estabelecer regras como se fôssemos 
empregados; todos devem saber que você tem agenda e metas. 
Considerando-se que a maior parte das atividades da Balsamo Perfumes são desenvolvidas pela 
internet, a sua família pouco perceberá que você está desenvolvendo um trabalho. Apenas em relação 
às conferências à noite. 
 
12. Retorno financeiro X tempo trabalhado 
 
Não devemos ficar muito tempo em uma atividade que para se ganhar um bom dinheiro devemos morrer 
de trabalhar. Atividades de menor rendimento devem servir de trampolim para coisas mais elevadas. Fica 
bem claro que atividades técnicas ou braçais não se enquadram nas mais lucrativas. Eu não conheço 
atividade mais rendosa do que o marketing multinível. 
Na Balsamo Perfumes, o retorno financeiro nos primeiros 2 meses é bastante compensador se 
comparado ao tempo que você vai dedicar ao negócio. 
 
Para se cadastrar como Consultor, acesse http://balsamoperfumes.com.br/m4trix/cadastro.php. Tenha 
em mãos o ID da pessoa que indicou você. 
  

http://balsamoperfumes.com.br/m4trix/cadastro.php
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A FÓRMULA – Como ganhar 50.000 reais em 3 meses 
 
Qualquer pessoa que seguir essa “FÓRMULA” conseguirá juntar pelo menos 50.000 reais em 3 meses. 
Existe fórmula para tudo na vida, porém, geralmente a fórmula só é perfeita no papel. Pense na receita de 
uma comida; no papel, está tudo certinho, mas durante a execução surgem diversos desafios. Porém, no 
final, se procuramos seguir ao máximo o que está escrito, chegamos quase à perfeição. 
 
A nossa fórmula para os 50.000 reais é muito simples; basta que a cada 15 dias ou 2 semanas, você 
cadastre 4 pessoas e as ajude a conseguir as 4 delas, chegando mais 16 novas. Com essa progressão, na 13ª 
semana, você coloca as mãos nos 50.000 reais. Você deve continuar no trabalho quinzenal, até chegar ao 
seu objetivo. 
 
Detalhe: O seu resultado pode acontecer antes ou um pouco depois. E se você demorar 6 meses ou um 
ano; isso seria muito ruim? 
 
Participe das conferências online para ver como é simples.  
 
 
 
  

http://celsohl.com/2014/03/11/a-formula-como-ganhar-36-000-reais-em-um-ano/
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COMO SE GANHA O DINHEIRO 
 
A Balsamo Perfumes tem sido a empresa com maiores chances de alguém ganhar dinheiro; e que tem o 
plano de pagamento com mais simplicidade e facilidade de geração de bônus, entre todas as empresas do 
mercado brasileiro. O diferencial está no sistema de entrada do novo Consultor: M4TRIX. 
 
A maior parte das pessoas conhece apenas 3 maneiras de se ganhar dinheiro: 
 
- trabalhando como empregado ou funcionário  de uma empresa, ganhando salário; 
- sendo um empresário ou dono de negócio, tirando a sua renda da produção de uma empresa; 
- sendo profissional liberal ou autônomo, obtendo os seus ganhos com a prestação de serviços ou com a 
venda de produtos. 
 
A 4ª maneira que é bem pouco conhecida no Brasil, é sendo um profissional de marketing multinível; essa 
é a maneira que a Balsamo Perfumes escolheu para remunerar pessoas.  
A empresa apresenta 2 maneiras para as pessoas trabalharem; assim, a empresa pode trabalhar com 
qualquer tipo de pessoas: vendas e indicação. 
 
Há muitas pessoas que se sentem bem com a atividade de vendas e sabem ganhar muito dinheiro com 
isso. Mas não é a maioria das pessoas; a maioria tem pavor de vendas. Pensando nisso, alguém nos Estado 
Unidos, há mais de 100 anos, criou o marketing de indicação. 
As pessoas já estão acostumadas a indicar produtos, serviços ou oportunidades para beneficiar seus 
amigos e parentes; porém, normalmente não recebem dinheiro ao fazerem isso. Ao serem remuneradas, 
as pessoas fazem indicações de forma proposital e organizada e usa todos os meios possíveis para que a 
empresa venda mais os seus produtos. 
As empresas que escolheram o marketing multinível como maneira de colocar seus produtos no mercado 
estão crescendo muito, porque conseguem ter como associados pessoas que gostam de vendas, pessoas 
que não gostam e pessoas que gostam de fazer as 2 coisas. 
O crescimento dessas empresas é também decorrente das dificuldades do mercado de trabalho onde 
conseguir um bom emprego sem deixar de dar atenção à família é praticamente uma loteria, nos dias de 
hoje. 
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COMO SE CADASTRAR E TER O PRIMEIRO ACESSO 
 
1. Acesse www.balsamoperfumes.com.br e navegue entre as várias opções. Para se cadastrar, vá em 
M4TRIX  e clique em "Cadastro", no alto da página; lembre-se do ID do seu Consultor indicante. 
 
2. Preencha o formulário com seus dados, inserindo o ID de quem indicou você (Consultor indicante). 
 
 
4. CONFERÊNCIAS ONLINE 
Para tirar todas as suas dúvidas ao vivo, participe das conferências online. Acesse o site da Balsamo 
Perfumes, www.balsamoperfumes.com.br vá em “M4trix” e clique em “Conferência online”. 
Preencha com seu nome, sua cidade e o nome da pessoa que convidou você. 
  

http://www.balsamoperfumes.com.br/
http://celsohl.files.wordpress.com/2013/03/slide63.jpg
http://celsohl.files.wordpress.com/2013/03/slide63.jpg
http://www.balsamoperfumes.com.br/
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CONHEÇA AS FRAGRÂNCIAS DA BALSAMO PERFUMES 
 
Acesse http://www.balsamoperfumes.com.br/medias/Catalogo_Balsamo-Perfumes.pdf 
 
 
  

http://www.balsamoperfumes.com.br/medias/Catalogo_Balsamo-Perfumes.pdf
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1ª AULA PARA O NOVO CONSULTOR 
 
Aqui estão os passos iniciais para o seu sucesso na empresa Balsamo Perfumes. Esse sistema vai permitir 
que todas as pessoas sigam o mesmo modelo de padronização, o que que vai garantir o sucesso de 
qualquer uma, não importando o nível de preparação ou conhecimento com que cheguem à empresa. 
 
Pense na rede de Fast Food Mc Donalds e em outras franquias - a padronização garante o sucesso de todos 
os franquiados, porque eles repetem aquilo que está dando certo e que é determinado pela empresa. Só 
que eles desembolsam quantias acima de 150.000 reais; por isso, não se arriscam a fazer diferente do 
modelo recomendado pela empresa. Por causa do valor investido eles querem garantir o sucesso. 
 
Não é porque você vai investir um valor que não dá nem para comprar um simples celular que vai fazer 
tudo de qualquer jeito. O pequeno investimento feito por você permitirá estar chegando a mais de 9.000 
reais em menos de 3 meses (se seguir as orientações das nossas aulas), mesmo que você não acredite 
nesse sucesso. Será como seguir um mapa em uma viagem de carro; mesmo que você não acredite que vá 
chegar ao seu destino, se seguir as informações do mapa, vai chegar. É garantido. 
 
Como você será guiado(a) passo a passo, evite agir por impulso, baseado(a) em experiências anteriores 
ou palpites de parentes ou amigos. 
 
1. Para divulgação, você vai usar o site da empresa e o seu ID. Você pode divulgá-lo para parentes, amigos 
e desconhecidos, por meio de e-mail, blogs, sites, folhetos, cartões, cartazes, anúncios de jornal etc. Faça 
um teste agora; acesse o site, coloque o seu ID na área do cadastro e verá seu nome. Assim, todas as 
pessoas que acessá-lo vão se cadastrar com você. 
 
2. Acesse o site da Balsamo Perfumes e estude-o, clicando nos vários botões da página e faça testes, para 
ficar bem familiarizado(a). Faça isso agora! 
 
3. Faça uma lista de 100 pessoas que você conhece e se organize para falar com 10 por dia em 10 dias. 
Ligue para elas, informando que vai mandar uma mensagem e precisa da opinião delas. Diga que é sobre 
um pronunciamento que vai ser feito sobre uma nova forma de trabalho que o governo aprovou. Vai ser 
feito por um canal fechado na internet. Talvez sirva para alguém da família dela que esteja procurando 
emprego. O que posso garantir é que isso é um trabalho divertido, por causa da reação das pessoas. 
 
O texto da mensagem é o seguinte: 
 
"A oportunidade de trabalho da qual lhe falei vai ser apresentada em um pronunciamento por um líder 
empresarial, às tantas horas de hoje. Acesse 15 minutos antes para garantir o seu lugar, coloque seu 
nome e cidade e fique esperando - http://login.meetcheap.com/conference,balsamomatrix. 
  
Isso é feito dessa forma, para você não perder tempo com as pessoas erradas. No próximo capítulo, serão 
dadas mais dicas sobre o que fazer nesse contato. Esperamos que a sua lista de 100 pessoas esteja 
concluída em 24 horas. A agenda do seu celular é a melhor fonte para retirar os nomes para a sua lista; lá 
estão os nomes das pessoas que mais gostam de você.   
 
4. Participe da próxima conferência online e de pelo menos mais 3 seguidas, caso não possa estar em 
todas. Você vai sentir como é muito mais fácil passar a nossa mensagem adiante por meio das nossas 
conferências, onde pessoas mais experientes explicam tudo muito bem; e isso vai ajudar você a trazer 
muitas pessoas para o seu negócio. As conferências online são o melhor caminho para apresentar essa 

http://login.meetcheap.com/conference,balsamomatrix
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oportunidade para as pessoas da sua lista. Se você tentar apresentar uma a uma, sem experiência, vai levar 
muito mais tempo e talvez não saiba tirar as dúvidas das pessoas. 
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2ª AULA PARA O NOVO CONSULTOR 

Esperamos que tenha seguido as dicas da 1ª Aula. 

A lista de contatos "escrita ou digitada" é o item mais importante no nosso trabalho; as pessoas que não 
fazem a lista são aquelas que não alcançam o sucesso e pensam que não ganharam dinheiro porque não 
eram boas o suficiente ou porque o negócio era muito difícil. Na verdade, as pessoas que não fazem a lista 
são as pessoas que se acham mais preparadas do que aquelas que já passaram por inúmeras experiências 
nesse tipo de negócio; são as espertas. E essa relutância continua ocorrendo nas várias fases do negócio, 
até que tudo desaba, fazendo a pessoa pensar que haja alguma coisa errada ou algum segredo no sistema. 
Enquanto isso, os mais obedientes ou mais humildes, que fazem o que é recomendado, chegam ao 
sucesso. 

Imagine que em uma fábrica, um determinado profissional com mais de 60 anos consiga uma colocação 
dentro de um programa para ajudar pessoas da terceira idade. Como ele era muito bom no que fazia e 
teve experiências com tecnologias antigas, resolve ignorar os processos adotados pela fábrica e decide agir 
de acordo com as suas ideias; como ele se recusa a seguir as instruções, é despedido. 

No nosso negócio, você não é despedido, mas também não ganha dinheiro se não seguir as orientações. 

Quando você tem uma lista, você tem um roteiro ou um mapa de trabalho; não age por impulso ou palpite. 
Você é um profissional. É só determinar com quantas pessoas vai se comunicar por dia e você vai acabar 
encontrando aquelas que combinam com o nosso negócio, em menos de 10 dias! E de cada 10, 3 vão dizer 
"sim" para você; na maioria das vezes, as pessoas que você pensa que vão dizer "sim" dizem "não"; por 
isso, a importância da lista. Se ainda não tem confiança no negócio, assista a tantas conferências online 
quanto forem necessárias, para ver que o negócio está realmente funcionando. 

1. Escolha a maneira que vai usar para se comunicar com cada pessoa; para cada uma tem uma maneira 
melhor - e-mail, telefone, contato direto. Comece pelas pessoas que estão no seu celular. Nós sabemos 
que talvez você esteja ansioso(a) para ter resultados, mas agora é o momento de aprender. 

2. Veja o que você vai dizer para as pessoas para quem vai ligar. A vantagem do contato por telefone é que 
você poderá ter um texto pronto ler; grandes líderes usam textos prontos, para falar só o que é necessário 
para deixar a outra pessoa interessada em dar o próximo passo, e manter o controle (No nosso negócio é 
muito importante ser bom de decoreba em frase curtas). A mesma coisa, você vai fazer com as pessoas 
que encontrar pessoalmente. É muito simples do jeito que está a seguir. 

- Fulano! Tudo bem? Você tem e-mail? 

- Sim; porque? 

- Eu quero mandar uma mensagem para você e preciso da sua opinião. 

- É sobre o que? 

- É sobre um pronunciamento que vai ser feito sobre uma nova forma de trabalho que o governo 
aprovou. Vai ser feito por um canal fechado na internet. Talvez sirva para alguém da sua família que esteja 
procurando emprego. Vai estar tudo na mensagem. Depois, eu te ligo para saber a sua opinião. Como está 
fulano? Você viu o jogo? Etc. (muda de assunto). Amanhã, eu te ligo. 
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3. Esse é o texto para enviar por e-mail - "A oportunidade de trabalho da qual lhe falei vai ser 
apresentada em um pronunciamento por um líder empresarial, às 21 horas de hoje. Acesse 15 minutos 
antes para garantir o seu lugar, coloque seu nome e cidade e fique esperando - 
http://login.meetcheap.com/conference,balsamomatrix." 

Se a pessoa não tiver e-mail, deixe para mais tarde. 

 
 
  

http://login.meetcheap.com/conference,balsamomatrix
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3ª AULA PARA O NOVO CONSULTOR 
 
Esperamos que as experiências das 2 primeiras aulas tenha deixado você animado(a), energizado(a) e 
ansioso(a) para entrar em ação. E se você viu que a empresa tem produtos que você já usa e que vai 
apenas trocar de marca, deve estar mais ansioso(a) ainda. 
  
Esperamos que você já tenha participado de pelo menos uma conferência online. Essa é a maneira de você 
saber que mais pessoas estão participando desse empreendimento. A Balsamo Perfumes coloca pessoas 
com 1, 2, 3 anos de experiência em negócios para explicar o funcionamento da empresa; pessoas que já 
passaram por inúmeras situações na prática, e de repente, você tem uma curiosidade, e lá está uma 
pessoa que pode responder. Porém, o aspecto mais importante da conferência, e que vai fazer seu 
negócio explodir (inacreditável), é o seu convidado pensar assim:  
 
"Quer dizer que, nesse negócio, eu só preciso encaminhar meus amigos e parentes para a conferência, 
sem sair de casa, eles assistem essa conferência, tiram as dúvidas e se cadastram? É só isso o meu 
trabalho? Eu não preciso nem ir à casa deles e nem preciso explicar nada?" 
 
Para participar das conferências acesse o site da empresa. 
 
Agora, você vai aprender a ensinar, a orientar e a acompanhar uma pessoa que acabou de se cadastrar. É 
preciso lembrar que você é um headhunter (caça-talentos); você vai precisar selecionar pessoas. Você não 
vai querer trazer para a sua equipe pessoas que são apenas curiosas, que querem apenas experimentar, ou 
pior, pessoas que não gostam de seguir instruções ("copo cheio" ou "se acham"). A nossa empresa não 
precisa ser mais testada. Muitas pessoas estão tendo sucesso. 
 
Mas não se preocupe; isso é muito fácil. 
 
1. Primeiramente, cadastre o seu contato 
 
Você não pode dar um curso ou informações privilegiadas para alguém que não se cadastrou, porque o seu 
tempo agora é muito precioso. Você quer ganhar 9.000 reais antes de 3 meses e 50.000 reais depois de 3 
meses. 
A pessoa que ainda não se cadastrou deve ser informada por meio da conferência online, onde é possível 
fazer perguntas, por meio de uma apresentação em sala ou auditório ou por meio de uma apresentação de 
30 minutos feita por você, quando estiver preparado(a). 
 
E aí, você faz a pergunta: Você vai pagar o seu boleto em banco ou pela internet? 
Se a pessoa diz "não sei", você passa para o próximo; você é um headhunter; está lembrado(a)? 
Se a pessoa pergunta qual é a diferença entre as formas de pagamento, você fala que depende se ela já 
está acostumada a acessar o banco pela internet ou tem tempo para ir até um local de pagamento. Aí você 
repete a pergunta. 
 
Qualquer que seja a resposta, você pergunta: qual é seu nome completo? E começa a preencher o 
cadastro. Como você não pode perder tempo, se não estiver conectado(a), tenha em mãos um formulário 
em papel e anote os dados do candidato, para passar para o site depois; assim, você pode cadastrar várias 
pessoas ao mesmo tempo.  
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4ª AULA PARA O NOVO CONSULTOR 
 
ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR GRANDES GANHOS COM BAIXOS INVESTIMENTOS 
 
Quando trabalhei com uma empresa gigante do marketing multinível, era muito comum falar-se em altos 
ganhos do tipo 10.000, 20.000, 50.000 reais, Ferrari, Porsche etc. 
  
Não tenho nada contra as melhores coisas da vida. Porém, a empresa desenvolvia em seus distribuidores 
uma ganância extrema e uma pressa que induziam as pessoas fazerem altos investimentos antes da hora, 
que traziam como consequência a desistência em menos de 3 meses. 
O sonho de altos ganhos e carros importados tinha vida curta. 
Eu tinha, naquela empresa, planos de construir uma rede com pessoas que investissem pouco e assim 
pudessem atrair mais gente e permanecerem no negócio. Mas, aí a pessoa ia para um evento onde só 
falavam de coisas grandiosas; assim, meus planos iam por água abaixo. O mais interessante é que as 
informações dos eventos desanimavam aqueles que não podiam investir alto, e eles ficavam sem vontade 
de seguir o meu plano de baixos investimentos. 
 
Na Balsamo Perfumes, dá para se seguir um plano com baixos investimentos e pouco a pouco, com 
segurança se chegar a ganhos maiores, porque a própria empresa já apresenta essa possibilidade. 
 
A ideia é a pessoa se cadastrar e se ativar, no máximo em 24 horas. Com isso, é possível o seu novo 
parceiro construir uma grande rede em menos de um mês.  
 
Então, num primeiro momento, devemos criar uma grande rede, com pessoas investindo pouco dinheiro, 
felizes, sem ficarem agoniadas com o retorno financeiro. TUDO SEM PRESSÃO!!! 
 
Veja, nas nossas apresentações, como você pode ganhar algum dinheiro, apenas com a duplicação e um 
pequeno investimento. 
Para entender os cálculos, participe da próxima conferência. 
 
É muito bom você ver a rede sendo construída, dia a dia; quantos cadastros novos, quem se ativou, os 
nomes das pessoas etc. Se você já está posicionado em seu lugarzinho leva vantagem sobre quem vem 
depois, pois tudo é construído a partir de você. 
 
Por enquanto, o foco é colocar seus contatos nas conferências online, incentivar o cadastro de graça, de 
forma que as pessoas mais incrédulas vejam, com o passar do tempo, que a empresa está colocando gente 
nova em sua rede. 
 
Se tiver alguma dúvida, não pense que vai me incomodar ou incomodar o seu patrocinador; recorra a mim 
o mais rápido possível.  
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ENTENDENDO O SITE DA BALSAMO PERFUMES 
 
1. Acesse www.balsamoperfumes.com.br e navegue entre as várias opções. Para se cadastrar, acesse o 
link http://balsamoperfumes.com.br/m4trix/cadastro.php. E coloque o ID de quem indicou você. 
 
2. Preencha o formulário com seus dados. 
 
3. CONFERÊNCIAS ONLINE 
Para tirar todas as suas dúvidas ao vivo, participe das conferências online. Acesse o site da Balsamo 
Perfumes e vá em “M4trix” e “Conferência online”. Preencha com seu nome, sua cidade e o nome da 
pessoa que convidou você. 
 
 

Espero que essa apostila tenha ajudado você e os seus indicados. 
 
Qualquer dia desses, encontramo-nos no topo. 
 
Fique com Deus! 
 

Celso Silva 
 
(61) 8476-1377 - OI 

(61) 8337-7670 - TIM 

(61) 9834-1062 - VIVO 

(61) 9195-7834 - Claro 
 
 
 

http://www.balsamoperfumes.com.br/
http://balsamoperfumes.com.br/m4trix/cadastro.php
http://celsohl.files.wordpress.com/2013/03/slide63.jpg
http://celsohl.files.wordpress.com/2013/03/slide63.jpg

