
COMPARAÇÃO ENTRE EMPRESAS DE MARKETING MULTINÍVEL 

 

 ASPECTOS DE 
COMPARAÇÃO 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

BALSAMO  
PERFUMES 

CONCLUSÃO 

1 Bônus de adesão 
ou de Início Rápido 

ZERO 10% do valor da primeira 
compra do indicado 

50% do valor da primeira compra 
do indicado 

O bônus da Balsamo Perfumes é o de 
maior percentual em relação à 
primeira compra do novo associado. 

2 Valor da primeira 
compra 

De 1.500 a 10.000 
reais 

De 150 a 700 reais 98 reais O valor da primeira compra da 
Balsamo Perfumes é o menor entre 
todas as empresas que atuam na área 
de beleza.  

3 Ajuda real do 
patrocinador e de 
profissionais mais 
antigos 

Treinamentos, 
demonstrações e 
acompanhamentos. 

Transbordamento de 
indicados para uma das 
pernas do binário 

Transbordamento de indicados 
para os espaços vagos na matriz 

Nas empresas A e B, após 
treinamentos e toda a vontade do 
patrocinador de ajudar, o novato 
acaba logo ficando por conta própria 
porque seu patrocinador está 
correndo atrás de resultados. Na 
Balsamo Perfumes, por causa da 
matriz fechada, em que o trabalho das 
pessoas antigas preenche os espaços 
vagos na rede, a ajuda é real porque é 
representada por dinheiro no bolso do 
novato. 

4 Complexidade do 
plano de marketing 

Exige anos para a 
compreensão 

Exige atenção aos detalhes 
para não se perder 
qualificação 

Plano de entrada que depois de 
estudado e compreendido não tem 
surpresas 

O plano de entrada da Balsamo 
Perfumes permite que a pessoa nova 
veja logo o dinheiro entrando e tem a 
possibilidade dela entender conforme 
vai ganhando dinheiro, num período 
de semanas. Quando ela passa para o 
plano binário da empresa, já está 
motivada pelo retorno financeiro. 

5 Necessidade de 
conhecimento do 
produto 

Exige aprofundado 
estudo e uso de 
muitos produtos para 
poder convencer o 

Exige relativo conhecimento e 
uso dos produtos 

Não exige conhecimento profundo 
ou uso do produto 

Por enquanto, o produto da Balsamo 
Perfumes é apenas um – perfume com 
200 fragrâncias. Apenas umas 3 coisas 
é necessário saber. 



cliente  

6 Acesso do negócio 
à população 

Acessível a pessoas 
com renda acima de 
10.000 reais 

Acessível a pessoas com renda 
acima de 1.000 reais 

Acessível a pessoas com renda 
abaixo de 1.000 reais 

Uma primeira compra de apenas 98 
reais é um valor imbatível que dá 
acesso a 100% da população; além 
disso existe a possibilidade de a 
pessoa começar sem pagar. 

7 Possibilidade de ter 
lucro igual ao valor 
da compra inicial 

Impossível Impossível Obtém-se, como lucro inicial, o 
dobro do valor da primeira 
compra.  

Com a ativação de 2 indicados, a 
pessoa que inicia na Balsamo 
Perfumes já tem todo o retorno do 
que desembolsou, e ainda tem um 
produto do mesmo valor que pago 
que pode ser vendido. 

8 Necessidade de 
realizar vendas 

Sem vendas o negócio 
naufraga 

O negócio pode ser 
desenvolvido sem vendas 

O negócio pode ser desenvolvido 
sem vendas 

Como o valor da primeira compra é de 
apenas 98 reais, e nunca mais a 
pessoa terá que tirar dinheiro do 
bolso, o negócio da Balsamo Perfumes 
não exige a realização de vendas para 
se recuperar valores desembolsados. 

9 Quantidade de 
pessoas a cadastrar 

É necessário cadastrar 
muitas pessoas, ao 
longo de anos, até 
encontrar líderes; 
quem não tem pendor 
para liderança fica 
pelo caminho. 

É necessário cadastrar muitas 
pessoas, ao longo de anos, até 
encontrar líderes; quem não 
tem pendor para liderança fica 
pelo caminho. 

Depois que se encontra 4 pessoas 
que se ativam e trazem 16 (4 cada), 
o processo não exige que se corra 
atrás de muitas. Não há 
necessidade de pendor para 
liderança, pois o resultado 
financeiro é o motivador. 

O funcionamento do plano de entrada 
na Balsamo Perfumes independe de 
liderança. Depois que a rede de uma 
pessoa alcança o 2º nível, um motor 
automático é disparado fazendo com 
que todos se mantenham em 
movimento, sem necessidade de 
treinamentos de motivação, porque 
nenhum sacrifício é exigido de cada 
pessoa. 

10 Retenção de 
pessoas 

Uma grande 
quantidade de pessoas 
desiste pelo caminho. 

Uma grande quantidade de 
pessoas desiste pelo caminho. 

Mesmo que uma pessoa fique 
inativa algum tempo, ela se ativa 
assim que vê o crescimento da 
rede e dinheiro disponível em seu 
escritório virtual. 

O motivo pelo qual as pessoas deixam 
de trabalhar com uma empresa de 
marketing multinível é não estar 
ganhando o dinheiro correspondente 
ao seu empenho pessoal. Na Balsamo 
Perfumes, depois que a pessoas 
coloca 4 outras e essas duplicam, o 
empenho se resume a se qualificar 
para os próximos níveis, onde os 
valores a serem desembolsados são 



originários da própria rede e são 
muitíssimos menores do que a 
remuneração recebida. 

11 Possibilidade de 
trabalhar com 
internet  

Difícil diante do valor 
investido o que  exige 
encontros presenciais, 
para a pessoa se sentir 
segura de que não 
está sendo enganada 

Dificuldade média, por causa 
do tempo que se demora para 
ter ganhos acima de 2.000 
reais 

O negócio pode ser totalmente 
desenvolvido pela internet, por 
causa dos ganhos prometidos que 
são obtidos desde o início. 

Como o plano da Balsamo Perfumes é 
simples e o valor desembolsado é 
pequeno, não sendo algo considerado  
arriscado, essa empresa é muito mais 
fácil de ser desenvolvida totalmente 
pela internet. 

12 Dificuldade de 
apresentação do 
negócio 

Dificilmente se 
consegue que uma 
pessoa invista de 
1.500 a 10.000 reais 
sem que ela 
compareça a uma 
apresentação com 
muitas pessoas 

Consegue-se que uma pessoa 
invista de 150 a 700 reais com 
uma apresentação um a um 
seguida de uma conferência 
online 

Uma pessoa se ativa com uma 
curta apresentação um a um 
seguida de um processo de apenas 
30 minutos 

A apresentação da Balsamo Perfumes 
pode ser feita um a um em apenas 5 
minutos. 

13 Necessidade de 
“amar” o produto 

Muito necessário para 
poder passar pelos 
momentos de baixa do 
negócio 

Muito necessário para poder 
passar pelos momentos de 
baixa do negócio 

O que move o negócio aqui é o 
grande retorno financeiro, aliado à 
qualidade do produto. 

Identificar-se com o produto da 
empresa sempre foi uma coisa 
importante. No caso da Balsamo 
Perfumes,  essa identificação ou não já 
é verificada no momento em que a 
pessoa conhece a empresa. Se ela 
começa e entra no ritmo, a 
necessidade de amar o produto 
desaparece. 

 

Você se lembra de mais algum aspecto de comparação? 


