
Este caderno vai 
guiá-lo nos primeiros 
passos de seu 
próprio negócio como 
Consultor Independente 
Herbalife Nutrition, 
trazendo orientações e 
treinamento para ajudá-lo 
a atingir suas metas!

Caderno 1

Descubra a  
Oportunidade de Negócio 
Herbalife Nutrition
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1 GARANTIAS PADRÃO OURO

A Herbalife Nutrition oferece o Padrão 
Ouro na proteção ao Consultor

Na medida em que a Herbalife Nutrition continua a crescer, 
sentimo-nos orgulhosos de oferecer aos clientes e Consultores 
Independentes o Padrão Ouro de proteção ao Consultor.

O Padrão Ouro garante:

Baixo custo de iniciação no negócio
• Sem exigência de compra mínima e com baixo custo para 

iniciar no negócio.
• Sem exigência de investimento em quaisquer ferramentas 

de negócio e vendas para iniciar ou prosseguir com o seu 
negócio.

Garantia de reembolso
• Garantia de reembolso do custo do Kit Herbalife Nutrition 

do Consultor Independente se o contrato for cancelado por 
qualquer motivo dentro de 90 dias.

• Garantia de reembolso de 100% do gasto com a compra de 
produtos, além do gasto com o frete da devolução de todos os 
produtos não vendidos, comprados nos últimos 12 meses, se 
o contrato for cancelado por qualquer motivo*.

Informações sobre a Oportunidade de Negócio
• Fornecemos informações claras, precisas e oportunas para os 

futuros Consultores Independentes em relação ao potencial de 
renda em nossa Declaração de Ganho Médio Bruto.

Diretrizes sólidas de afirmações sobre o produto 
e a Oportunidade de Negócio próprio

• Informamos claramente sobre cada produto e o modo de 
uso em seus rótulos, de forma que o consumidor tenha a 
informação correta.

• As afirmações do produto aprovadas e as informações sobre o 
produto também podem ser encontradas no Guia e Catálogo 
de Produtos e em outras literaturas oficiais disponíveis no site 
MyHerbalife.com.br.

• Fornecemos expectativas realistas sobre a Oportunidade de 
Negócio próprio e o esforço exigido para obter sucesso em 
todos os níveis.

A Herbalife Nutrition e seus 
Consultores Independentes 
estão comprometidos 
com o mais alto padrão de 
comportamento ético.

Caso você tome conhecimento de qualquer 
informação não aprovada atribuída aos produtos 
Herbalife Nutrition ou declarações relacionadas à 
oportunidade de renda que não estão alinhadas 
com a Declaração de Ganho Médio Bruto da 
Herbalife Nutrition ou qualquer outro comportamento 
questionável por parte de outro Consultor 
Independente, entre em contato com o MPC - 
Departamento de Práticas de Negócio 
e Conformidade do Consultor - pelo e-mail 
mpcbrasil@herbalife.com ou pelo Canal Inteligente 
em www.myHerbalife.com.br

*De acordo com a norma 2.5.3 - Recompra de produtos -, disponível 
no caderno 2 (Plano de Vendas e Marketing e Normas de Conduta), 
apenas poderá ser feita a devolução de produtos ou materiais 
promocionais que não tenham sido utilizados ou abertos e estejam 
em condições de revenda, desde que tenham sido comprados nos 
últimos 12 meses e que o Consultor Independente apresente a 
documentação que comprove a compra. O valor do frete do pedido 
original não entra na Garantia de Reembolso Padrão Ouro.

Departamento de Serviços ao Consultor
São Paulo: (11) 3879-7822
Demais regiões: 0300-789-2122
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1BOAS-VINDAS

Bem-vindo à Herbalife Nutrition!

Consultores Independentes
• Apoiam seus clientes motivando-os a adotar um estilo de vida 

ativo e saudável. 
• Reúnem grupos para participar de atividades como caminhadas, 

por exemplo, para incentivá-los a ser mais ativos por meio da 
interação social. 

• Representam a marca Herbalife Nutrition de maneira honesta e 
íntegra. A Herbalife Nutrition oferece ferramentas e treinamentos 
aos Consultores Independentes sobre ética e integridade.

Nossos produtos
• Nossos produtos de nutrição são baseados na ciência e 

fabricados com os mais altos padrões de qualidade do mundo. 
• As formulações dos produtos evoluem ao longo do tempo para 

atender à demanda do mercado e aos avanços da ciência da nutrição.

Nossa comunidade
• Incentivamos a adoção de um estilo de vida ativo e saudável 

através do patrocínio de mais de 180 atletas, equipes e eventos 
esportivos ao redor do mundo. 

• Apoiamos a Herbalife Nutrition Foundation (HNF) e o Programa 
Casa Herbalife para ajudar a fornecer uma boa nutrição às 
crianças.

Estamos animados com o futuro da Herbalife Nutrition, mas se em 
algum momento você sentir que esta não é a oportunidade certa 
para você, consulte nossas Garantias Padrão Ouro de proteção ao 
Consultor Independente.

Com todo este crescimento, o coração da Herbalife Nutrition 
continua o mesmo desde 1980: difundindo o trabalho em equipe e a 
oportunidade para todos. E estamos apenas começando.
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2005
Qualificação do 

1º membro 
do Chairman’s 
Club do Brasil

(Pedro Cardoso) 

 
LINHA DO TEMPO
HISTÓRIA DE SUCESSO NO BRASIL

Início do Sistema de 
Pedidos Online

Patrocínio 
Esportivo:
Triathlon

Programa
Casa Herbalife: 

Fortaleza

Linha do Tempo
de uma História
de Sucesso no Brasil

1996
Primeiro evento 
brasileiro com 
Mark Hughes 
(1956-2000)

2006
Primeiros produtos 
Herbalife Nutrition 

produzidos no Brasil

2001
Primeiro anúncio 

publicitário

1995
Início das atividades 

da Herbalife no 
Brasil

200520001995

1998
Primeiro Programa 

Casa Herbalife do mundo,
no Rio de Janeiro
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1LINHA DO TEMPO
HISTÓRIA DE SUCESSO NO BRASIL

Patrocínio 
Esportivo:

Vôlei

Programa
Casa Herbalife:

São Paulo

Patrocínio 
Esportivo: 
Futebol

Programa
Casa Herbalife:

Guarujá

Lançamento
da Nutri Soup

Patrocínios:
Corrida de rua

Cristiano Ronaldo
Início do 

Projeto de 
Regionalização

2013
 Expansão Logística 

(19 Filiais)

Primeiro Shake
produzido no Brasil

(Sabor: Cookies & Cream)

2012
Lançamento da Linha 

Herbalife24 Hours

2011
Campanha 
Publicitária

Já Tomou seu

SHAKE
HOJE?

Lançamento 
Fiber Concentrate

2010 2015

Programa Casa 
Herbalife: Brasília

e Recife

2016
Qualificação do 
2º membro do 

Chairman's Club do 
Brasil (Elena Klein) 

2017
Lançamento NutreV

2009
Primeiro

Cruzeiro do Brasil
(Viagem de Incentivo)

2018
Lançamento Beauty 

Drink Colágeno
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1

As oportunidades do Consultor 
Independente Herbalife Nutrition

SUAS OPORTUNIDADES

Refletir sobre sua trajetória com a Herbalife Nutrition até o momento irá ajudá-lo a atrair mais clientes.  
Compartilhe sua experiência.

     Você usou os produtos e se apaixonou por eles.
     Você está se sentindo satisfeito – parece e sente-se muito bem.
     Você transformou o seu estilo de vida e faz parte de uma grande 

comunidade de pessoas que pensam como você.

Após vivenciar sua própria transformação com uma vida ativa e saudável com a Herbalife Nutrition, não é de surpreender 
que você também possa fazer o mesmo pelos outros. Quantas pessoas se interessaram em saber como você conseguiu 
mudar seu estilo de vida? Quantas pessoas te perguntaram sobre a Herbalife Nutrition? Essas pessoas são os seus clientes 
potenciais, que estão abertos e sentem-se atraídos pelo que você tem a dizer.

Pare e pense como você chegou onde está hoje:

Qual era o seu estilo de vida e quais eram os 
seus hábitos antes da Herbalife Nutrition? Quem 
apresentou os produtos a você? Como você mudou 
seus hábitos de vida? Qual foi o seu resultado? 
O que você conseguiu realizar com isso? Quem 
você conheceu durante esse tempo? Que apoio o 
seu Patrocinador Herbalife Nutrition ofereceu até 
o momento? Você utilizou os materiais oficiais da 
Herbalife Nutrition para o seu desenvolvimento?

Ao responder a estas perguntas, compartilhando 
sua história de sucesso e a experiência na Herbalife 
Nutrition com as outras pessoas, você gerará 
interesse, e isso é muito simples! Não há nada mais 
poderoso do que um depoimento pessoal. E esta é 
uma das formas mais fáceis de iniciar o seu próprio 

negócio Herbalife Nutrition.

O sucesso com a Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition tem 
como base ajudar os clientes a atingir seus objetivos. O processo 
começa com você e com sua transformação pessoal. Os seus 
amigos e a sua família naturalmente terão curiosidade em saber 
mais sobre as mudanças pelas quais você passou.

A Herbalife Nutrition é uma empresa global comprometida em 
ajudar as pessoas a mudar suas vidas. É uma escolha de um estilo 
de vida. Ao se tornar um Consultor Independente você está se 
comprometendo em fazer a diferença na sua vida e na de outros.

Não é necessário ter experiência anterior em vendas.   
Nós oferecemos o treinamento e as ferramentas necessárias,  
e você terá o apoio de seu Patrocinador e dos outros Consultores 
Independentes, fazendo-o se inspirar com suas histórias e 
aprendendo como se faz.
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1SUAS OPORTUNIDADES

A chave do sucesso da Herbalife Nutrition é o 
valor que você, Consultor Independente, trará 
ao seu próprio negócio

Como um Consultor Independente Herbalife 
Nutrition, você tem a oportunidade de oferecer 
aos clientes mais do que uma forma de adquirir 
um produto – você pode oferecer-lhes o valor 
agregado do relacionamento, do apoio e de soluções 
personalizadas para ajudá-los a atingir seus 
objetivos.

Outra chave para o sucesso, e uma das melhores 
partes de ser um cliente e Consultor Independente 
Herbalife Nutrition, é o aspecto social. As atividades 
e eventos da Herbalife Nutrition não criam apenas o 
ambiente perfeito para a socialização com pessoas, 
mas também são lugares para se reunir com seus 
clientes e reconhecer seus resultados.

Pesquisas mostram que com o trabalho em conjunto 
as pessoas são mais propensas a atingir suas metas 
de controle de peso*.

As pessoas gostam de apoio pessoal, e com a 
Herbalife Nutrition você pode ajudá-las a manter 
um estilo de vida ativo e saudável e atingir seus 
objetivos.

O seu sucesso depende do nível de 
comprometimento que você tem para atingir 
as suas realizações

Decida para onde você quer levar o seu próprio 
negócio Herbalife Nutrition e adapte esta meta para 
atingir os seus objetivos.

Identifique o seu nível de comprometimento. 
Pergunte-se:

•  Eu quero somente consumir os produtos  
e ter uma vida ativa e saudável?

•  Eu quero, além de cuidar de mim, ajudar 
os meus amigos e familiares a terem uma 
vida ativa e saudável também?

•  Eu quero ajudar o máximo possível de 
pessoas com a Oportunidade de Negócio 
Herbalife Nutrition em tempo parcial ou 
integral?

Este caderno é o seu guia para potencializar  
a sua experiência Herbalife Nutrition

Com o passar do tempo, suas necessidades e seus 
objetivos podem mudar. Portanto, não se esqueça 
de revisar regularmente o que você sente e fale com 
o seu Patrocinador e com os outros Consultores 
Independentes – eles já estão há mais tempo no 
negócio e são uma grande fonte de conhecimento.

Então, vamos começar!

*Huff, C (2004). Teaming up to drop pounds.  
American Psychological Association, 35(1), 56.

Lembre-se: Quanto mais você se dedicar, mais retorno terá.
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Filosofia de Nutrição Herbalife Nutrition

A Filosofia de Nutrição Herbalife Nutrition 
baseia-se em uma nutrição balanceada em um 
contexto de vida ativa e saudável. Esta vem ajudando 
a mudar os hábitos de nutrição do mundo, uma 
pessoa por vez.

Uma alimentação balanceada é baseada no consumo equilibrado 
de proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis, fibras e 
micronutrientes, muitos dos quais podem ser encontrados 
nos produtos Herbalife Nutrition. A Herbalife Nutrition não é a 
favor da exclusão de um grupo de alimento ou de se alterar 
drasticamente a ingestão de calorias de um dia para o outro. 
Uma boa nutrição significa manter o equilíbrio. 

Além disso, ter uma vida ativa e saudável inclui a prática de 
exercícios físicos regulares, descanso, hidratação, motivação  
e um programa personalizado.

Acreditamos no apoio mútuo. Os Consultores Independentes 
estão à disposição para dar suporte aos seus clientes e celebrar 
as conquistas, sejam elas grandes ou pequenas!

FILOSOFIA DE NUTRIÇÃO HERBALIFE NUTRITION

ÔMEGA-3

MENOS
GORDURA
SATURADA

FIBRAS
25 g

PROTEÍNA
de alimentos

e suplementos

30%

GORDURAS
de alimentos

e suplementos

até

até

30%

de alimentos
e suplementos

CARBOIDRATOS
40%

DESCANSO

NUTRIÇÃO
BALANCEADA

HERBALIFE

EXERCÍCIO

HIDRATAÇÃO

Nutrição 
Balanceada

Motivação

Estilo de 
vida ativo
e saudável
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1O VALOR DE UM CONSULTOR INDEPENDENTE

O valor único de um Consultor Independente Herbalife Nutrition

Uma das maneiras de oferecer valor agregado aos seus 
clientes é ser um produto dos produtos e atingir sua melhor 
versão. Portanto, consuma os produtos todos os dias. Quando 
você obtém os seus próprios resultados e as pessoas veem 
as mudanças, você estará pronto para falar a elas sobre 
sua experiência pessoal, compartilhando o conhecimento 
que adquiriu durante esse tempo. Quando você puder falar 
genuinamente e seus clientes conseguirem ver os resultados, 
você se sentirá forte e confiante.

O relacionamento pessoal com seu cliente e a venda direta 
a ele é o valor agregado que, como Consultor Independente, 
você pode oferecer, e é uma vantagem em relação às outras 
opções que ele tem. Um cliente vai ao supermercado e escolhe 
um produto disponível na prateleira, mas talvez ele não tenha 
os melhores resultados com isso. Comprar da prateleira pode 
significar perder uma verdadeira oportunidade de aprender 
como o produto funciona. Este método de compra também não 
inclui o suporte, a motivação e a orientação constantes que 
podem ocorrer na venda direta.

É por isso que, como um Consultor Independente Herbalife 
Nutrition, ao focar em agregar valor e oferecer apoio e 
atendimento personalizado, você pode ajudar os clientes a se 

sentirem satisfeitos, fiéis e interessados na Herbalife 
Nutrition.

Há alguns ingredientes-chave para ajudar seus 
clientes a alcançarem as suas metas para uma 
melhor versão de si mesmos. Trabalhe junto com 
eles para auxiliá-los a terem um estilo de vida ativo, 
com uma alimentação saudável, um programa 
de exercícios físicos e os produtos certos para as 
suas necessidades. Ser um “Coach do Bem-Estar” 
também significa motivá-los, fazer as adaptações 
necessárias e mantê-los no caminho certo para que 
obtenham a melhor forma de suas vidas. Não se 
esqueça que uma parte importante é ajudá-los  
a se envolver com as atividades da sua Organização. 
E é claro que seus clientes também têm que estar 
comprometidos em se esforçar e se manter no 
caminho certo. Com esta fórmula, é muito mais 
provável que eles vejam as mudanças positivas que 
desejam e alcancem seus objetivos. Mas lembre-se, 
você não é um profissional da saúde. Sempre incentive 
seus clientes a fazer um acompanhamento com  
um especialista.

ATITUDE

APOIO PESSOAL DO CONSULTOR INDEPENDENTE

Alimentação 
Saudável

Exercícios 
Físicos

Produtos
Herbalife 
Nutrition

Coach
Pessoal

Comunidade

ALCANCE E 
MANTENHA

SEUS
OBJETIVOS
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1 AS VANTAGENS DO MODELO DE VENDA DIRETA

A Venda Direta é um método bem estabelecido, recompensador e gratificante de desenvolver o seu 
próprio negócio.
A Venda Direta é um método popular de venda. A Herbalife Nutrition faz parte da Associação Brasileira de Empresas de Vendas 
Diretas (ABEVD)*, que tem como objetivo promover e desenvolver a venda direta no Brasil, garantindo o mais alto nível de ética 
nos negócios e no atendimento ao cliente. Além disso, a Herbalife Nutrition se orgulha de ser um dos principais membros de 
muitas das Associações de Vendas Diretas do mundo.

Em vez de vendermos nossos produtos em lojas, vendemos aos clientes de forma exclusiva e direta por meio de Consultores 
Independentes. Isso significa que não utilizamos intermediários.

Programa de Primeiro Pedido
Para ajudar que o negócio dos Consultores Independentes cresça aos poucos, de forma sustentável e conforme adquiram 
confiança, a Herbalife Nutrition tem o Programa de Primeiro Pedido. Com ele, os Consultores Independentes poderão começar 
a se familiarizar com a venda dos produtos sem fazer grandes investimentos iniciais. 

O Programa estabelece que o primeiro pedido de um novo Consultor Independente não ultrapasse os 1.100 PVs (Pontos de Volume) 
e que os pedidos realizados dentro dos próximos 10 dias não ultrapassem 3.999 PVs (incluindo os 1.100 PVs). 
Após esse período, os pontos acumulados são ilimitados.

Como fazer pedidos
Você tem 2 opções para fazer pedidos de produtos na Herbalife Nutrition:

• Pedidos Online: pelo site MyHerbalife.com.br, você poderá fazer pedidos de produtos e recebê-los em casa 
de forma rápida e prática.

• Pelo telefone: o Serviço de Atendimento ao Consultor tem diversos atendentes disponíveis para apoiá-lo. 
Se você está em São Paulo, ligue para 11-3879-7822. Se você está em outras regiões, ligue para 0300-789-3222.

*www.abevd.org.br

DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL

DISTRIBUIÇÃO POR VENDA DIRETA
FABRICANTE CONSUMIDOR FINAL

CONSULTOR INDEPENDENTE  
HERBALIFE NUTRITION

ATACADO VAREJO

As vantagens do modelo de Venda Direta
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2

Identificar clientes e ajudá-los    
a atingir resultados

Neste capítulo você irá aprender alguns 
conceitos fundamentais de negócio para 
ajudá-lo a identificar clientes e apoiá-los  
no alcance de resultados. Esta é uma 
chave importante para o seu sucesso ao 
construir e manter uma base de clientes 
próspera e sustentável.



2 IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS

O ciclo de vida do cliente

O ciclo de vida do cliente significa como, normalmente, uma pessoa se envolve com a Herbalife Nutrition.

É provável que você também tenha vivenciado isso. Pense na maneira como você foi apresentado à Herbalife Nutrition e 
como a sua trajetória evoluiu naturalmente, levando-o até onde você está hoje.

A seguir, veja um exemplo de como isso normalmente acontece:
Um cliente potencial é convidado para alguma atividade da Herbalife Nutrition por um Consultor Independente. Em seguida, 
ele é apresentado aos produtos e, com a ajuda de seu Consultor Independente (Coach do Bem-Estar), aprenderá sobre a 
Filosofia de Nutrição Herbalife Nutrition e como adotá-la.

Assim que ele se tornar um cliente, logo se sentirá satisfeito com o uso dos produtos, a adoção de um estilo de vida ativo  
e saudável, o acompanhamento pessoal e por fazer parte da comunidade Herbalife Nutrition.

Um cliente se torna fiel quando consegue atingir seus objetivos e recebe o reconhecimento de seus amigos e familiares! 
Nesse momento, ele estará disposto a compartilhar o seu sucesso com os outros e passará a indicá-los ao   
“Coach do Bem-Estar”, ou até mesmo se tornar um Consultor Independente Herbalife Nutrition.

Compartilhar a experiência Herbalife Nutrition com as pessoas é o início da construção de uma base de clientes. É nesse 
momento que o cliente fiel pode decidir se cadastrar como Consultor Independente e começar a receber uma renda extra. 
Depois, ele começa a se aperfeiçoar e a evoluir no Plano de Vendas e Marketing, construindo uma Organização sólida de 
clientes fiéis e de Consultores Independentes.

Desenvolver o seu próprio negócio Herbalife Nutrition significa direcionar seus próprios clientes para esse caminho; você 
atrairá os clientes e conquistará sua fidelidade ao oferecer um atendimento especial. Construindo uma base sólida, você terá 
um ótimo potencial de ganhos.

Novo 
cliente

Cliente 
fiel

Novo 
Consultor 

Independente
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2IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS

Vista a marca em todos
os lugares.

 
 Você sabia?

Usar, vestir e falar é a 
filosofia de Mark Hughes, 
que começou a usar este 
conceito em 1980 para 
promover a Herbalife 

Nutrition e a Oportunidade 
de Negócio com 
grande sucesso.

Os Consultores Independentes Herbalife Nutrition vêm usando este simples 
conceito de Use, Vista e Fale por mais de 35 anos em todo o mundo, e esta 
ainda é uma das melhores formas de atrair e envolver um novo cliente.

Os métodos que você utilizará para vender os produtos Herbalife Nutrition 
podem ser trabalhados em conjunto e começam com o Use, Vista e Fale. É 
uma forma incrivelmente simples de começar:

Use: os produtos corretamente todos os dias como parte de seu estilo de 
vida ativo e saudável.

Vista: os bótons, as roupas e os itens promocionais com a marca Herbalife 
Nutrition em todos os lugares. Isso o ajudará a criar identidade com a marca 
e com o seu negócio, e as pessoas o abordarão para perguntar sobre a 
Herbalife Nutrition.

Fale: com todos que encontrar. Compartilhe a sua história pessoal e os 
resultados obtidos com o seu estilo de vida ativo e saudável. As mídias 
sociais podem ser um ótimo meio para iniciar conversas.

Aprenda mais sobre esta filosofia nos treinamentos online do Centro de Aprendizado. Acesse: MyHerbalife.com.br 
> Ferramentas e Treinamentos > Centro de Aprendizado > “Marca e Patrocínio – Use, Vista e Fale”    
e também “Eu Sou Herbalife”

Use os produtos todos
os dias como parte de seu 

estilo de vida ativo
e saudável.USE VISTA

Fale e compartilhe a sua 
história com todos que 

encontrar.
FALE

USE, VISTA E FALE
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2
USE
A ação “usar” da filosofia “Use, Vista e Fale” é muito mais do que simplesmente consumir os produtos. 
Ela representa o envolvimento com toda a filosofia de um estilo de vida ativo e saudável.
Isso quer dizer usar os produtos, praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação equilibrada e ser parte de 
uma comunidade que pensa como você. Assim você terá resultados e alcançará a sua melhor versão. As pessoas notarão 
tudo isso e você se sentirá mais confiante ao ajudar os outros.

• Você vai aparentar e se sentir muito bem e continuará confiando nos produtos e no seu novo estilo de vida,   
o que facilitará a divulgação dessa filosofia. 

• Você se tornará um “produto dos produtos”. As pessoas irão perceber as mudanças e perguntar como você  
conseguiu atingi-las. 

• Você falará com propriedade e confiança sobre os produtos e será capaz de responder perguntas sobre eles.

SHAC – Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor

A Herbalife Nutrition disponibiliza a todos os clientes e Consultores Independentes um serviço exclusivo para tirar dúvidas 
sobre nutrição e produtos Herbalife Nutrition. O SHAC é composto por uma equipe de profissionais técnicos que estão 
sempre prontos para atendê-lo. Utilize sempre que precisar!
São Paulo: 11-3038-4433 | Demais Regiões: 0800-774-3722

10 passos para atingir a sua melhor versão:

6Busque 
conhecimento1 Pratique 

exercícios 
físicos com 
frequência

72 Alimente-se 
de forma 
saudável

Descanse e 
revigore-se

83 Equilibre 
todos os 
nutrientes 

Tenha  
disciplina

94 Suplemente 
sua   
nutrição

Tome uma 
atitude

105 Hidrate-se Inspire as 
pessoas

IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS
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VISTA
Vista e seja a marca onde você for
Ao vestir roupas, bótons e itens promocionais da Herbalife 
Nutrition você mostra a marca Herbalife Nutrition para todos. Esta 
é a forma mais básica de promover e avançar o seu negócio.

Ação 
Adquira os itens personalizados nos Pedidos Online pelo 
site MyHerbalife.com.br e comece a vestir a marca!

IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS

FATO 
O bóton é uma ótima 

forma de atrair as pessoas 
e fazer com que você seja 
notado. Mexer nele e fazer 
contato visual com alguém 

provavelmente resultará 
em uma conversa.

Verifique a disponibilidade dos produtos na sua região.
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“O que você toma nessa shakeira?
Sempre vejo você com ela.”

“É um delicioso Shake que me ajudou a (insira aqui o objetivo 
pessoal alcançado) e eu tomo todos os dias. Sente aqui para 

eu te contar mais sobre ele.”

“Além de consumir o Shake, você terá todo o meu apoio para fazer 
mudanças saudáveis na sua rotina. Você pode preencher uma Autoavaliação 

do Bem-Estar para determinar quais objetivos pretende atingir.”

“A Herbalife Nutrition mudou completamente a minha vida – ela me ajudou 
a (insira aqui seu objetivo pessoal alcançado). Você gostaria de degustar os 

produtos?

Você notará que vestir a marca despertará o interesse das pessoas
Esta é uma forma simples de despertar a curiosidade de alguém e iniciar uma conversa com naturalidade. Se você 
perceber que alguém está olhando para você, aproveite esse momento de curiosidade e interesse e aborde essa pessoa.
Dependendo do item que você está usando e do público que quer atingir, é interessante que você tenha três ou quatro 
respostas prontas.

Veja alguns exemplos:

Se você perceber que alguém está olhando para o seu bóton:

“Você gostaria de fazer uma Autoavaliação do Bem-Estar para ajudá-lo a 
definir os seus objetivos em busca de uma qualidade de vida melhor?

FALE
Criar uma história impactante é fundamental e será uma das suas mais influentes ferramentas   
de venda – portanto, faça isso corretamente!
Conte o seu depoimento. Tire suas fotos de “antes e depois” e dê mais credibilidade à sua história. Elas não apenas ajudarão  
a capturar sua satisfação e permitir que você compartilhe e mostre como os produtos Herbalife Nutrition ajudaram na 
mudança de vida para um estilo de vida saudável e ativo, mas também serão boas formas de promover o seu próprio negócio. 

“Do que trata a Herbalife Nutrition?
Eu vejo a marca em toda parte!”

“A Herbalife Nutrition tem o objetivo de mudar a vida das 
pessoas! É fantástico! Na próxima quinta-feira haverá uma 

reunião super descontraída onde você poderá conhecer sobre 
isso. Vamos participar?”

IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS
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Como criar sua história de sucesso com os produtos Herbalife Nutrition
1. Lembre o que você costumava fazer antes da Herbalife Nutrition. Por exemplo, quais eram os seus hábitos alimentares,   

como você se exercitava, quanto pesava e como se sentia.
2. Conte como conheceu a Herbalife Nutrition. Foi através de um amigo? Uma reunião? Um convite pessoal?
3. Fale sobre as mudanças que aconteceram a partir desse momento. Quais produtos passou a consumir? Quais foram   

as mudanças no estilo de vida? Quantos quilos reduziu? Quais realizações já conseguiu atingir? Como se sente agora?

Importante!
• Ao falar sobre os produtos, baseie-se nos rótulos e materiais oficiais da Herbalife Nutrition.
• Associe sempre o uso dos produtos com um estilo de vida ativo e saudável.
• Não faça relação entre a quantidade de peso que reduziu ou ganhou e o tempo que levou. Afinal, isso é uma característica individual.
• Não faça alegações médicas ou de doenças. Lembre-se sempre que os produtos Herbalife Nutrition são alimentos, não 

medicamentos, e não têm o objetivo de prevenir, diagnosticar ou curar doenças.
• Lembre-se que os produtos são destinados a adultos saudáveis. Eles não são indicados para gestantes, lactantes, crianças, 

adolescentes e idosos. Este grupo deve consultar um médico ou nutricionista antes de consumir os produtos.
• Ao compartilhar sua história, seja verbalmente ou em algum material impresso, use sempre a salvaguarda de controle de 

peso: “Os resultados de controle de peso podem variar. A redução de peso dependerá da resposta metabólica do seu corpo.”

Exemplo de depoimento correto: 
“Antes eu me alimentava muito mal, pesava 82 quilos e me sentia muito desanimado. Quando conheci os produtos Herbalife 
Nutrition, em uma reunião, comecei a substituir 2 refeições do dia pelo Shake, a ter uma alimentação equilibrada e a me 
exercitar mais. Com isso, reduzi 12 quilos. Agora me sinto muito feliz, pois posso comprar as roupas que quero, não aquelas 
que cabem no meu corpo. Mas os resultados de controle de peso podem variar. A redução de peso dependerá da resposta 
metabólica do seu corpo.”

Para ajudá-lo:
• Monte uma história curta e objetiva.
• Permita que as pessoas sintam sua emoção.
• Inclua as mudanças em seus níveis de energia e disposição.
• Conte uma história de sucesso para cada categoria de produto. 

Isso o ajudará nas vendas de vários produtos diferentes,  
com confiança e facilidade!

“Eu aumentei a minha massa muscular 
e nunca me senti tão bem!”

• Sentir fome logo após as 
refeições e desejo de comer doces. 

• Me “entupir” de guloseimas  
nas horas livres.

• Não tomar bastante líquido.

• Aumentei o consumo de 
proteínas  em cada refeição. 

• Diminuí minha gordura corporal. 
• Aumentei minha massa muscular.

Eu costumava... Agora Eu...

Aprenda mais sobre como dar depoimentos de sucesso   
no treinamento online do Centro de Aprendizado: 
MyHerbalife.com.br > Ferramentas e Treinamentos > 
Centro de Aprendizado > Como dar depoimentos de sucesso

Perfil:
Nome:  Luciana

País:  Brasil

Peso antes:  70 quilos

Peso agora:  60 quilos 

“Os resultados do 
controle de peso podem 

variar. A redução de 
peso dependerá da 

resposta metabólica do 
seu corpo.”

Como eu atingi o sucesso:
• Consumindo os produtos Herbalife Nutrition 

corretamente.
• Praticando exercícios físicos 5 vezes por semana.
• Participando das atividades de um Espaço junto 

com um grupo de pessoas que me inspiraram e me 
motivaram.

• Bebendo 2 litros ou mais de líquido todos os dias.
• Fazendo refeições balanceadas e lanches saudáveis.

IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS
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Desafios frequentes no dia a dia dos clientes

DICA

Deixe sempre um 
cartão de visita com 

suas informações 
de contato. Em 

algum momento elas 
poderão procurá-lo 

ou até mesmo indicar 
você para outras 

pessoas.

Comece pelas pessoas conhecidas:    
o seu Círculo de Influência
Todas as pessoas que você conhece ou não conhece são 
clientes em potencial; portanto, é importante conversar com 
o máximo de pessoas possível. No entanto, para começar, 
as mais fáceis de estabelecer contato são os seus amigos, 
familiares e colegas de trabalho. Este é o seu Círculo   
de Influência.

Mas, por quê? Porque já o conhecem e você já tem um 
relacionamento estabelecido e um nível de confiança e 
influência com elas. Converse como se você estivesse 
fazendo um convite para uma festa ou um jantar na sua casa, 
por exemplo. Esteja tranquilo! Afinal de contas, é fácil levar 
um amigo a um ambiente social agradável como uma Festa 
Shake, por exemplo.

Por onde começar? Uma das formas mais fáceis é começar 
falando com seus conhecidos por telefone, e-mail ou redes 
sociais. É possível contatar a maior parte deles através de um 
clique. Nunca foi tão fácil entrar em contato com as pessoas!

Algumas pessoas podem dizer “não”
Conforme você conversar com as pessoas, notará que algumas delas simplesmente 
não estarão interessadas. Não passe mais tempo do que o necessário com elas. Invista 
seu tempo em seu público-alvo – aqueles que estão abertos e interessados. Você verá 
que a maioria das pessoas estará neste grupo. 

Quando as pessoas dizem “não” para você, lembre-se que elas não estão rejeitando 
você como pessoa. Elas só não estão prontas para fazer uma mudança em suas vidas 
no momento.

Conheça desafios comuns com os quais você poderá se deparar e saiba como ajudar seus clientes:

1. Não fazer uma refeição balanceada e rica em proteína após os exercícios
Quando as pessoas começam a se exercitar, o apetite delas naturalmente aumenta. Se elas não forem disciplinadas, podem 
aumentar o consumo de alimentos de conveniência, que geralmente são ricos em carboidratos e calorias. Portanto, motive-as a 
fazer uma refeição equilibrada (carboidrato + proteína) após os exercícios. Para os lanches saudáveis, é importante ter opções 
saudáveis sempre à mão, como frutas, barras de proteína ou sopas instantâneas Herbalife Nutrition.

Quando você fala com as pessoas, você está falando com clientes potenciais
O principal objetivo de falar com as pessoas é fazer com que elas se interessem em conhecer mais sobre o que você tem a dizer 
e aceitem o seu convite para participar de uma atividade. Assim, você poderá explicar com mais detalhes o que pode oferecer.
De forma geral, você terá 15 segundos para envolver o seu cliente potencial. Há dois elementos que você pode utilizar 
para envolver alguém: conhecer e convidar.

1. Conhecer – seus interesses e objetivos para, então, ajudá-lo de forma personalizada.
2. Convidar – para algum evento ou atividade como, por exemplo, Espaço Herbalife Nutrition, Festa Shake, Autoavaliação 
do Bem-Estar, Jantar de Negócios ou H.O.M.

IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS
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2FIND AND HELP OTHERS REACH THEIR GOAL 2

DICA
Reconheça seus 
clientes com um 

pequeno presente 
quando eles atingirem 
um importante objetivo 
de nutrição ou bem-estar 

com os produtos. 
Eles sempre se 

lembrarão desse gesto. 
Você vai encontrar 
muitas opções de 

presentes com a marca 
Herbalife Nutrition no 

site MyHerbalife.com.br

2. Pular refeições ou não comer corretamente
Pular refeições causa carência de nutrientes importantes para o organismo e pode desacelerar o metabolismo.  
É importante que seus clientes tenham uma dieta balanceada que inclua uma variedade de vegetais, carboidratos 
complexos e uma opção de proteína magra, como frango, peixe ou tofu.

Fome ou desejo de comer podem surgir em diferentes momentos, como: ao pular refeições, não preparar os Shakes 
ou a Nutri Soup conforme as instruções do rótulo, comer quantidades inadequadas de proteína ou ao ingerir uma 
quantidade insuficiente de fibras. As fibras podem ser encontradas em lanches saudáveis, frutas ou produtos de fibras 
da Herbalife Nutrition, como Fiber Concentrate, Fiber Powder e Fiberbond.

3. Não consumir proteína suficiente com regularidade
Consumir a quantidade adequada de proteína é muito importante. Mostre os benefícios dela, como saciedade e 
manutenção da massa muscular, e fale que deve ser consumida em todas as refeições. Com a prática de atividade 
física, deve-se ter ainda mais atenção com a quantidade ingerida, pois este nutriente é essencial para a recuperação e o 
crescimento muscular. Ela pode ser encontrada em carne vermelha, aves, peixes, leite e derivados, ovos, e nos produtos 
Herbalife Nutrition, como Protein Powder, Shakes e Barras de Proteína. O Protein Powder, além de ser adicionado ao 
Shake e a Nutri Soup, vai super bem com iogurtes, frutas e pode ser colocado em receitas salgadas, doces, quentes 
ou frias.

4. Não consumir a quantidade suficiente de carboidratos
As pessoas podem tentar limitar a quantidade de carboidrato que consomem com  
o objetivo de controlar o peso. Porém, os carboidratos são a principal fonte de energia 
para que o corpo possa realizar as tarefas físicas e mentais.

Opte sempre por fontes de carboidratos complexos, como: pão, macarrão e arroz 
integrais, além de frutas, vegetais e leguminosas.

5. Não se hidratar adequadamente
Beber líquido suficiente é fundamental para a saúde. Isso mantém a temperatura 
do corpo regulada, é essencial para a digestão e excreção, auxilia no movimento do 
corpo, entre outros. Recomenda-se o consumo de 2 litros de água por dia*, porém 
durante os exercícios ou em ambientes quentes temos que beber mais líquido, pois 
suamos mais. Ajude seus clientes a controlar o consumo de líquido diariamente, não 
apenas a quantidade que consomem, mas também o tipo, para evitar o consumo de 
calorias extras indesejadas. Sugira o consumo das bebidas Herbalife Nutrition como 
mais uma opção saudável para hidratação.

6. Falta de um programa correto de exercícios 
Um programa de exercícios inadequado não estimula a queima de gorduras ou o crescimento muscular. Por exemplo, 
exercícios aeróbicos, como corrida, caminhada, aulas de jump e spinning devem sempre ser combinados com 
treinamentos de força, para que haja aumento de força e massa magra (músculos). Quanto mais músculos,   
mais calorias são gastas, mesmo em repouso.

*Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição.
Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

Aprenda mais sobre como ter uma alimentação balanceada e esteja preparado para apoiar o seu cliente.

Programa Fique Bem Herbalife com Dr. Nataniel Viuniski e Dr.a Carolina Pimentel. 
Acesse: video.herbalife.com.br e digite "Fique Bem" no campo de busca

Treinamentos online do Dr. Nataniel Viuniski. Acesse: hrbl.me/VideosHerbalifeBR

Treinamento online sobre Nutrição Herbalife no Centro de Aprendizado. Acesse: MyHerbalife.com.br > 
Ferramentas e Treinamentos > Centro de Aprendizado > Nutrição Herbalife

Guia de Produtos: adquira pelo código #N190

Dúvidas? Ligue para o SHAC: São Paulo (11) 3038-4433 ou demais regiões 0800-774-3722

IDENTIFICAR CLIENTES E AJUDÁ-LOS
A ATINGIR RESULTADOS

2121



3

A Herbalife Nutrition disponibiliza uma 
gama de Métodos e Ferramentas 
de Negócio composta por atividades 
descontraídas e eficazes, desenvolvidas 
especialmente para ajudá-lo a conquistar 
e manter clientes. Um dos principais 
objetivos de qualquer uma delas é 
agregar valor para ajudar os clientes a 
obter resultados,  o que gera a fidelidade.

Agregar valor    
 e fidelizar clientes



3AGREGAR VALOR E FIDELIZAR CLIENTES

Convide-o para conhecer o seu Espaço Herbalife Nutrition ou participar  
de alguma atividade adequada às necessidades dele.

• Esteja preparado e saiba exatamente por que está fazendo o convite. 
• Seja profissional. Tenha um cartão de visita, um convite ou um 

folheto em mãos para oferecer mais detalhes. 
• Sinta-se confiante e faça um convite seguro e convincente.

2 Convide

1 Identifique, 
analise e 
converse

Enquanto você fala com um cliente potencial, analise-o. 
•  Lembre-se que você tem 15 segundos para envolver um cliente 

potencial. Nem todos estarão interessados; portanto, é importante 
analisá-lo para poder direcionar a conversa. 

• Faça elogios na medida em que se envolve na conversa.

3 Agregue  
valor

Para qualquer atividade que você convidar seu cliente potencial, sempre 
agregue valor ao atendimento que está oferecendo.

• Passe informações úteis sobre nutrição e vida saudável. 
• Ofereça uma Autoavaliação do Bem-Estar para cada cliente 

potencial preencher, a fim de se conhecer melhor e estipular suas 
próprias metas de bem-estar.

• Promova sessões de treinamento.

4 Ofereça 
um bom 
atendimento 
e fidelize 
seu cliente

Tenha foco no cliente, em suas metas e em como você pode ajudá-lo a atingi-las. 
Você verá que o tempo investido nos clientes é muito válido. Quando eles 
obtêm resultados, naturalmente irão querer permanecer com você e indicarão 
seus amigos e familiares, ou seja, o seu Círculo de Influência. 

Todas as atividades promovidas por você têm um propósito duplo; elas 
devem auxiliar os clientes a atingir suas metas e também a se envolver  
com uma comunidade de pessoas com os mesmos objetivos, que se 
ajudam mutuamente.

Identifique os produtos mais indicados para atender às necessidades do seu cliente potencial. Mas lembre-se de não 
apenas vender produtos. Você tem que agregar valor e oferecer um ótimo atendimento antes de tudo.

Construindo uma base de clientes em 4 passos

Já falamos sobre a filosofia Use, Vista e Fale e como ela pode ajudá-lo a conquistar clientes. Agora, vamos ver como isso 
nos leva às Ferramentas de Negócio que você usará para vender os produtos Herbalife Nutrition. 

Ao falar com as pessoas, o objetivo é conhecê-las e convidá-las para saber mais sobre os produtos e o estilo de vida que 
você quer promover.

Sempre peça indicações. Clientes satisfeitos com os produtos e o atendimento irão, naturalmente, recomendar a 
Herbalife Nutrition para os outros. Isso possibilita o seu acesso à rede de amigos e familiares dele (certifique-se de 
ter o consentimento dele para isso). Converse com eles e o ciclo será iniciado novamente.

Por exemplo: 
A conversa pode 
começar assim:
“Parece que você 
gosta de se exercitar 
e levar uma vida 
ativa. Estou certo?”

Convide-o para participar 
de sua Festa Shake. 
“Venha conhecer 
mais sobre o Shake 
Herbalife Nutrition 
e como ele pode 
ajudá-lo a reduzir 
peso!”

Convide-o para 
assistir aos 
treinamentos online  
do Dr. Nataniel:
“Vou te mostrar 
rapidamente o 
vídeo de um médico 
explicando tudo 
sobre as fibras!”

Acompanhe-o sempre:
“O que está 
achando do Shake? 
Está substituindo 
quais refeições por 
ele? Você sabia que 
pode fazer receitas 
deliciosas com 
ele para variar o 
cardápio?”
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3 AGREGAR VALOR E FIDELIZAR CLIENTES

AÇÕES 

• Visite diversos Espaços antes de abrir o seu
• Participe de treinamentos teóricos e práticos  com seu 

Patrocinador ou com outros Operadores
• Adquira habilidades de preparar e servir os participantes
• Procure conhecer e se familiarizar com as normas de 

conduta e boas práticas do negócio
• Participe do Sistema de Treinamento local
• Escolha o tipo de Espaço: residencial ou não-residencial
• Defina a localização: próximo de supermercados, 

academias e outros locais de grande circulação
• Informe-se sobre as leis, regulamentos, autorizações e 

licenças necessárias
• Faça o cadastro do Espaço 30 dias antes da abertura
• Conclua o treinamento obrigatório para Operadores de 

Espaço no Centro de Aprendizado (MyHerbalife.com.br)
• Planeje a inauguração! 

O que é?
O Espaço Herbalife Nutrition é uma grande 
oportunidade de crescimento no negócio para  
os Consultores Independentes e pode ser operado 
aliando todos os outros Métodos e Ferramentas  
de Negócio Herbalife Nutrition.

É um local criado e operado por Consultores 
Independentes em um ambiente descontraído 
e divertido, reunindo pessoas para socializar, 
compartilhar experiências sobre bem-estar e vida 
saudável e principalmente conhecer os benefícios  
de uma nutrição saudável com os produtos Herbalife 
Nutrition.

Como um Consultor Independente Herbalife Nutrition,  
você pode ter seu próprio Espaço Herbalife Nutrition e 
operá-lo da maneira que escolher, de acordo com sua 
personalidade e objetivos. Para isso, é preciso seguir 
as Normas de Conduta e Diretrizes do Consultor 
Independente Herbalife Nutrition.

Vantagens do Espaço
O Espaço é uma excelente oportunidade diante  
do mercado tradicional:

Baixo custo de iniciação: não há exigência   
de capital mínimo para começar. Você pode abrir  
um Espaço em sua própria casa.

Simples e duplicável: pode ser operado pelos mais 
diferentes perfis de público, como donas de casa, 
estudantes, empresários, trabalhadores etc.

Flexibilidade: você é que define seus horários, 
planeja suas atividades diárias e escolhe a melhor 
estratégia para conquistar seus objetivos pessoais. 

Negócio rentável: os participantes do Espaço 
podem experimentar os produtos e adquiri-los a pronta 
entrega, resultando no aumento dos ganhos diários do 
Anfitrião.

Oportunidade de crescimento: seus resultados 
podem inspirar participantes e outros Consultores 
Independentes a abrir o próprio Espaço.

Ganhos com o Espaço Herbalife Nutrition

2 Convide1 Identifique, 
analise e 
converse

3 Agregue 
valor 

4 Ofereça 
um bom 
atendimento 
e fidelize seu 
cliente

Espaço Herbalife Nutrition

Observação: *Lucro baseado no Supervisor. Os valores acima apresentados 
representam somente os acessos, devemos levar em conta também as 
outras três formas de ganho: Vendas, Royalties e Bônus.

As informações fornecidas são apenas para referência, não representam 
nenhum lucro automático. Preços com base na média dos Espaços do 
Estado de São Paulo (janeiro/18). Os ganhos reais e o sucesso do Consultor 
Independente dependem do tempo e esforço pessoal dedicados ao negócio 
e também do sucesso na revenda de produtos. Os valores acima podem 
variar de acordo com o esforço pessoal e dos Consultores Independentes 
da Organização.

ACESSO LUCRO DIAS GANHO

RESIDENCIAL

5/dia 7 25 R$ 875,00

10/dia 7 25 R$ 1.750,00

15/dia 7 25 R$ 2.625,00

NÃO 
RESIDENCIAL

20/dia 7 25 R$ 3.500,00

25/dia 7 25 R$ 4.375,00

50/dia 7 25 R$ 8.750,00
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3AGREGAR VALOR E FIDELIZAR CLIENTES

• Cadastre seu Espaço no MyHerbalife.com.br 
e receba materiais e treinamentos exclusivos!

• Conheça mais sobre o Espaço Herbalife Nutrition. 
Acesse: MyHerbalife.com.br > Ferramentas e 
Treinamentos > Métodos e Ferramentas 
de Negócio > Espaço Herbalife Nutrition

• Assista ao treinamento online no Centro de Aprendizado: 
MyHerbalife.com.br > Ferramentas e Treinamentos > 
Centro de Aprendizado > Treinamento para Operador de 
Espaço Herbalife Nutrition
• Acesse as "Normas Para o Espaço" em MyHerbalife.com.br 
> Ferramentas e Treinamentos > Métodos e Ferramentas 
de Negócio > Espaço Herbalife Nutrition > Normas para o 
Espaço
• Assista ao vídeo "Como funciona um EVS" e saiba mais sobre 
como montar um Espaço, qual a estrutura básica necessária 
entre outros temas. Acesse em video.herbalife.com.br
• Acompanhe o programa "Meu EVS é um Sucesso" para conferir 
dicas de boas práticas de Anfitriões de Espaços de sucesso.
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3 AGREGAR VALOR E FIDELIZAR CLIENTES

AÇÕES 

• Entregue cada nova edição para clientes potenciais.
• Deixe cada nova edição na casa dos clientes habituais.
• Leve consigo diversos catálogos e distribua em todos os 

lugares.
• Tenha sempre mais catálogos para novas procuras.
• Utilize o catálogo em todas as Ferramentas de Negócio.
• Coloque seus dados no verso de todos os catálogos.
• Folheie junto com o cliente potencial cada página, 

mostrando cada produto e informação importante.

Adquira o Catálogo de Produtos pelos códigos:
#5174 – pacote com 10 unidades
#5175 – pacote com 20 unidades
#5176 – pacote com 50 unidades

O que é?
O Catálogo é uma grande vitrine dos produtos Herbalife Nutrition, 
capaz de despertar o interesse das pessoas e aumentar suas 
vendas.
A chave do sucesso é transformar o Catálogo em uma boa 
ferramenta de negócio. Por isso, é fundamental colocá-lo na rua, 
nas mãos de clientes e prospects. Quanto maior a distribuição, 
maior será o impacto nos consumidores, que conhecerão mais 
os produtos e seus benefícios, aumentando suas chances vender!

Quais são os benefícios  
•  Surpreender os clientes com novidades: novos produtos, 

artigos de especialistas, depoimentos de sucesso, sugestões 
de receitas exclusivas, cardápios saudáveis diários etc.

•  Gerar frequência de visita ao cliente: a cada nova edição uma 
nova visita.

•  Provocar a vontade de experimentar os produtos:   
receitas bem apetitosas e dicas de nutrição e bem-estar.

•  Torná-lo seu cartão de visitas, já que todos os seus dados  
de contato estarão no verso de cada Catálogo.

•  Trazer conveniência e despertar o interesse na hora   
da compra.

•  Oferecer argumentos sobre a Filosofia de Nutrição Herbalife 
Nutrition para falar com seus clientes.

Catálogo de Produtos

 26



3AGREGAR VALOR E FIDELIZAR CLIENTES

O que é?
A Festa Shake é um momento informal onde você pode 
receber alguns clientes potenciais, em sua casa ou no 
Espaço Herbalife Nutrition, para falar sobre qualidade 
de vida e realizar uma degustação gratuita dos produtos 
Herbalife Nutrition. Esta é uma ótima oportunidade para 
falar sobre a variedade de sabores, o modo de preparo e 
a praticidade e facilidade que os produtos proporcionam.

Quais são os benefícios
•  É uma ótima maneira de fazer com que o cliente 

potencial conheça não só o Shake, mas os outros 
produtos Herbalife Nutrition em um ambiente informal 
e descontraído. 

• Você pode aproveitar para oferecer uma Autoavaliação 
do Bem-Estar, entregar um Catálogo de Produtos e 
mostrar os vídeos de nutrição do Dr. Nataniel Viuniski. 

Festa Shake

DICA

Lembre-se de pedir 
indicações aos 
participantes!

AÇÕES 

•  Peça para seus clientes convidarem alguns amigos 
em casa para que você possa ajudá-los a fazer sua 
própria Festa Shake.

•  Monte uma linda e convidativa mesa com alguns 
sabores de Shake e outros produtos Herbalife 
Nutrition (como a Nutri Soup e as Barras de Proteína, 
por exemplo) para degustação. Atraia o interesse de 
seus convidados.

•  Converse individualmente com cada um dos 
convidados, conheça suas principais necessidades e 
mostre-se interessado em ajudá-los.

É hora da 
Festa 

Shake!

Convidar o seu cliente potencial para atividades a fim de que ele se envolva com pessoas em comum torna-se uma rede 
de apoio natural e mostra como você pode agregar valor para ajudá-lo a alcançar suas metas. Nas páginas a seguir, 
você conhecerá algumas Ferramentas de Negócio testadas e aprovadas por muitos Consultores Independentes Herbalife 
Nutrition. Escolha as que mais combinam com você e com seus objetivos de negócio.

As Ferramentas de Negócio são atividades descontraídas 
e eficazes, desenvolvidas especialmente para ajudá-lo a 
encontrar e fidelizar clientes
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ATENÇÃO

O próprio cliente deverá 
respondê-la sozinho para 
que isso não caracterize 
uma consulta médica ou 
nutricional e não sugira 

a atividade ilegal da 
profissão.

AÇÕES 

• Aborde os clientes potenciais com a pergunta: 
“Você sabe como pode melhorar a sua nutrição 
e quais são os benefícios que isso pode te 
trazer?”

• Convide os clientes potenciais para fazerem 
uma Autoavaliação do Bem-Estar. Se estiverem 
sem tempo, informe que podem fazer em outro 
momento, quando for mais conveniente. 

• Aproveite as outras Ferramentas de Negócio 
para oferecer a Autoavaliação do Bem-Estar. 
Lembre-se que as ferramentas podem trabalhar 
em conjunto.

Autoavaliação do Bem-Estar

O que é?
A Autoavaliação do Bem-Estar* é uma ferramenta 
que ajuda você a iniciar o relacionamento com um 
cliente potencial. Ela permite que o próprio cliente 
avalie seu perfil nutricional e, assim, defina o que 
precisa ser melhorado em seu estilo de vida para 
estipular suas próprias metas. Com isso, você poderá 
oferecer uma solução Herbalife Nutrition personalizada 
e ajudá-lo a atingir esses objetivos.
Apresente a Filosofia de Nutrição Herbalife 
Nutrition!

Quais são os benefícios
Ela é uma ótima oportunidade para:
•  Abordar as pessoas.
•  Apoiar seu cliente potencial a conhecer suas reais 

necessidades. Assim você poderá desenvolver um 
relacionamento com ele.

•  Oferecer ao cliente potencial dicas úteis de bem-estar 
e apresentar as soluções Herbalife Nutrition. 

•  Conseguir indicações de pessoas próximas a ele 
que também gostariam de estipular suas próprias 
metas de bem-estar. 

*Este questionário é apenas uma autoconscientização e não é uma 
avaliação (anamnese) médica ou nutricional. Não se propõe diagnosticar 
qualquer patologia ou condição associada. Para uma avaliação nutricional 
ou de saúde, sugira que seu cliente procure um médico ou nutricionista.

Apresente a Filosofia de Nutrição Herbalife Nutrition 
através dos treinamentos online do Dr. Nataniel 
Viuniski disponíveis no Youtube. Acesse: hrbl.me/
VideosHerbalifeBR

Baixe o arquivo da Autoavaliação do Bem-Estar e imprima  
na gráfica de sua preferência. Acesse: MyHerbalife.com.br > 
Ferramentas e Treinamentos > Métodos e Ferramentas  
de Negócio > Ferramentas de Negócio > Autoavaliação  
do Bem-Estar.
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Quais são os benefícios
Esta é uma forma de conscientizar as pessoas sobre a 
importância de fazer as escolhas certas nessa refeição 
e de dizer como as escolhas ruins podem influenciar na 
nutrição do dia a dia e em longo prazo. 

Diga que um bom café da manhã ajuda a:
• Definir qual será o ânimo durante o dia
• Melhorar a concentração
• Auxiliar no controle de peso
• Oferecer nutrientes fundamentais
• Evitar lanches não saudáveis durante a manhã

AÇÕES
• Inicie a conversa! “Qual foi o seu café da manhã hoje?” 

• Marque a data, horário e local e compareça com os 
produtos Herbalife Nutrition. Você também pode levar 
frutas ou outros ingredientes para incrementar sua receita 
ao preparar o Shake. Consulte os Catálogos de Produtos e 
prepare um delicioso Shake para conquistar o seu cliente.

• Prepare o Shake junto com ele para mostrar como é 
simples. Enquanto isso, fale que esse produto é um 
Substituto Parcial de Refeição que contém todos os 
nutrientes necessários para substituir até 2 refeições 
diárias. Mostre a facilidade do preparo, a praticidade de 
consumi-lo em qualquer lugar e como é possível variar o 
cardápio através de receitas saudáveis. 

Consulte receitas variadas para preparar o café da manhã 
saudável. Acesse: Herbalife.com.br > Vida Saudável > Receita 
com produtos Herbalife Nutrition.
E veja sempre o Catálogo de Produtos atual com receitas exclusivas!

Café da Manhã Saudável   
 
O que é?
O Café da Manhã Saudável é um ótimo motivo para 
iniciar conversas, pois permite que você faça uma rápida 
abordagem com um cliente potencial ao perguntar:  
Qual foi o seu café da manhã hoje? 

Em seguida, você agenda uma visita na casa de seu 
cliente potencial, onde você pode levar os produtos 
Herbalife Nutrition, prepará-los junto com ele enquanto 
fala sobre seus benefícios e degustá-los juntos.

Dessa forma, você poderá apresentar ao cliente 
potencial a importância de uma nutrição balanceada  
e o motivo pelo qual um café da manhã saudável  
é essencial.

“Qual foi o seu café da manhã hoje?” é uma 
pergunta simples que pode ajudá-lo a entender 
rapidamente quais são os hábitos de seu cliente potencial. 
Resposta 1: “Eu não tomei café da manhã! Nunca 
tenho tempo.”
Sua resposta: “Você sabia que pular o café da manhã 
pode levar ao consumo de alimentos não saudáveis 
no meio da manhã? Também pode causar baixa 
concentração e oscilação do apetite durante o dia.”
Resposta 2: “Um pedaço de bolo e um café no 
caminho  para o trabalho.” 
Sua resposta: “Você sabia que uma alimentação rica 
em açúcares e carboidratos pode diminuir seus níveis 
de energia durante o dia? Um pedaço de bolo e um café 
não oferecem os nutrientes e a energia que você precisa 
pela manhã para alimentar devidamente o seu corpo e 
sua mente.”

Sugestão de discurso 
Um café da manhã saudável com uma 
variação nutricional correta oferece 
energia e auxilia no controle de 
peso. Além disso, oferece nutrientes 
importantes para o corpo liberando 
energia de forma equilibrada. A Herbalife 
Nutrition oferece um café da manhã saudável, 
delicioso e balanceado, capaz de mudar os seus 
hábitos alimentares e melhorar a sua nutrição.

 
ATENÇÃO

Lembre-se de 
que você está apenas 
passando informações 
de conhecimento geral. 

Cuidado para não caracterizar 
uma consulta médica ou 

nutricional e para não 
sugerir atividade ilegal 

da profissão.

*Comparação entre não ter um café da manhã ou ter um café da manhã 
que não contenha proteínas de alta qualidade, carboidratos (baixo GI 
frutose) e ácidos graxos essenciais (alpha ômega linoleico 6).
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Começo da manhã Meio da manhã

Liberação lenta e equilibrada de energia*

Consumir o Shake no café da manhã:
• Ajuda no controle de calorias do dia.
• Ajuda a atingir os níveis desejados   

 de macronutrientes do dia.
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Festa de Inauguração do Negócio

O que é?
Como um novo Consultor Independente Herbalife Nutrition, 
a Festa de Inauguração do Negócio é uma ótima forma 
de compartilhar essa grande novidade e promover o seu 
novo negócio. Ela oferece a oportunidade de convidar seus 
amigos, familiares e conhecidos para experimentar um 
delicioso Shake, conhecer mais sobre a Herbalife Nutrition 
e sobre como você pode ajudá-los a atingir suas metas de 
bem-estar. 

Normalmente o Patrocinador apoia o novo Consultor 
Independente na condução do evento, que pode acontecer 
no Espaço Herbalife Nutrition dele ou até mesmo em sua 
casa.

Com a Festa de Inauguração do Negócio, você pode 
começar a se familiarizar com este tipo de atividade e 
adquirir a confiança necessária para realizar as suas 

AÇÕES 

•  Mostre-se entusiasmado com a oportunidade de desenvolver o seu 
próprio negócio e saber que qualquer pessoa poderá se dedicar a ele 
também.

• Convide seus clientes potenciais para participarem do próximo evento de 
sua Organização para conhecerem mais sobre os produtos e o negócio.

DICA

Lembre-se de 
pedir indicações 
aos participantes!

próprias Festas Shake. Além disso, você está criando 
oportunidades para conquistar novos clientes.

Quais são os benefícios
•  Ao verem seu entusiasmo, seus convidados 

perceberão quanto os produtos e o negócio estão te 
fazendo bem e se interessarão em conhecer mais 
sobre eles.

•  É uma forma de oferecer a oportunidade de 
conhecerem os produtos e experimentá-los 
gratuitamente.

•  É uma oportunidade de oferecer a Autoavaliação do 
Bem-Estar e convidá-los para participar de algum 
evento de sua Organização, a fim de conhecer mais 
sobre os produtos e o negócio Herbalife Nutrition.
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Caderno de Apresentação

O que é?
É um material impresso, incluso no Kit Herbalife 
Nutrition do Consultor Independente, que auxilia o 
Consultor Independente a apresentar, junto com seus 
resultados pessoais, os produtos, a empresa e um 
pouco do negócio para um potencial cliente.

Esse material também o ajudará a conduzir seu 
discurso, permitindo que todos os principais tópicos 
sejam contemplados.

Você pode levá-lo sempre com você e utilizá-lo em 
qualquer oportunidade que surgir para falar com as 
pessoas. Na fila do banco, no supermercado, no 
consultório, no metrô... Enfim, em qualquer lugar 
que esteja, você estará preparado para falar sobre  
a Herbalife Nutrition. 

Quais são os benefícios
Ao mostrar suas fotos de "Antes e Depois" e 
apresentar dados que fundamentam os produtos e o 
negócio Herbalife Nutrition, você atrairá o interesse 
das pessoas. Com isso, poderá levá-las a um evento 
ou atividade para que recebam mais informações.
Você pode montar uma Pasta de Apresentação 
adaptando-a de acordo com o jeito que se sentir mais 
confortável para falar. Veja como você pode fazer:

• Plastifique alguns exemplares para usar durante  
a sua apresentação e manter o material bonito  
e bem conservado.

• Tire cópias coloridas. Assim você poderá entregá-las 
para as pessoas após a apresentação.

• Apresente também suas fotos de Antes e Depois.
• Se precisar, você pode adquirir quantas cópias 

desejar em hblprint.com/loja

AÇÕES 

• Identifique o momento certo para falar sobre os produtos ou o negócio para cada 
pessoa.

• Sempre que surgir uma oportunidade de falar com uma pessoa, utilize essas folhas 
para dar embasamento ao seu discurso e transmitir credibilidade.

• Esteja sempre com elas em mãos. Qualquer hora é hora de falar da Herbalife Nutrition!
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Fit Camp

O que é?
O Fit Camp é uma atividade de estilo de vida ativo 
e saudável que reúne pessoas com o objetivo de 
atingirem sua melhor forma física. É um conceito que 
combina três pilares: boa nutrição, exercícios físicos  
e socialização.

Ao incluir atividades físicas em seu dia a dia 
e incentivar que seus conhecidos e clientes 
o acompanhem nessa rotina, você, Consultor 
Independente Herbalife Nutrition, estará promovendo 
não somente a marca e os produtos, mas também 
um estilo de vida ativo e saudável. Essa é uma 
ótima oportunidade para conquistar clientes e gerar 
negócios através da construção de relacionamentos.

Quais são os benefícios 
•  Fazer contato com pessoas interessadas em manter 

a boa forma física e ter uma vida mais ativa.
• Criar e desenvolver relacionamento pessoal   

com os participantes.
• Inspirar e motivar as pessoas ao seu redor através 

de seu exemplo pessoal.
• Apresentar os produtos Herbalife Nutrition e 

conquistar novos clientes.
• Apresentar a Oportunidade de Negócio Herbalife 

Nutrition e aumentar sua Organização.

Baixe o material completo para ajudá-lo a fazer o seu Fit 
Camp. Acesse: MyHerbalife.com.br > Ferramentas 
e Treinamentos > Treinamentos > Ferramentas de 
Negócio > Fit Camp

AÇÕES 

• Escolha uma atividade que você esteja 
entusiasmado a fazer e convide outras 
pessoas para se juntarem a você.

• Além do seu Círculo de Influência, você 
pode pedir indicações e distribuir convites e 
folhetos. 

• Após a sua atividade, convide-as para 
seu Espaço Herbalife Nutrition, uma 
Festa Shake ou um Café da Manhã 
Saudável, para aprenderem mais sobre 
a Herbalife Nutrition. Essa é uma ótima 
oportunidade para as pessoas conversarem 
e conhecerem as histórias de participantes 
que já conquistaram sucesso. 

IMPORTANTE 

Qualquer atividade física organizada em grupo precisa 
contar com a supervisão de um profissional de 
Educação Física credenciado. Compete exclusivamente 
ao profissional de Educação Física coordenar, planejar, 
programar, prescrever, supervisionar, dinamizar, dirigir, 
organizar, orientar, ensinar, conduzir, treinar, administrar, 
implantar, implementar, ministrar, analisar, avaliar e 
executar trabalhos, programas, planos e projetos, nas 
áreas de atividades físicas, desportivas e similares. 
(Conselho Federal de Educação Física).
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Baixe o material completo para ajudá-lo a fazer o seu Level 10. 
Acesse: MyHerbalife.com.br > Ferramentas e Treinamentos > 
Métodos e Ferramentas de Negócio > Ferramentas de Negócio > 
Level 10

Level 10

O que é?
O Level 10 é uma forma de promover, através do 
acompanhamento contínuo, a motivação à mudança 
de atitude. Durante 90 dias, você promoverá encontros 
semanais, a fim de passar informações importantes e 
ajudar seus clientes a atingir seus objetivos.

Pequenas atitudes, como se reunir semanalmente 
com os participantes para saber sobre os progressos 
ou reconhecer cada realização, farão com que eles se 
sintam especiais e entendam que podem contar com você.

Como resultado, você poderá perceber um aumento na 
venda de produtos, indicações e fidelização à marca.

Quais são os benefícios
•  Apoiar seus clientes na definição e alcance de suas 

metas pessoais.
•  Ajudar com materiais sobre nutrição e atividade física.
•  Explicar sobre os produtos Herbalife Nutrition, de 

acordo com os materiais oficiais.
•  Mantê-los motivados através do seu acompanhamento 

e do apoio da comunidade.
•  Construir relacionamentos fortes e duradouros.

AÇÕES 

• Conheça os objetivos de cada participante e 
conte sua própria história de sucesso para 
inspirá-los.

• Ajude cada um a elaborar seu plano  
de ação para que se comprometam a 
conquistar seus objetivos pessoais.  
Você pode usar as seguintes perguntas como 
referência:

 • “Quais são suas metas pessoais?”
 • “Quais são seus hábitos atuais?”
 • “Você está disposto a mudar para   

    atingir seus objetivos?”

• Planeje encontros semanais com o 
grupo e utilize todo o material de apoio 
disponibilizado pela Herbalife Nutrition.  
São diversas apresentações, materiais de 
divulgação, receitas e artigos.

• Acompanhe de forma individualizada cada 
cliente.
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• O reconhecimento ao cliente é uma 
forma eficaz de agregar valor e desenvolver 
relacionamento. Ele é fundamental para cultivar 
a fidelidade. Por isso, acompanhe o progresso 
dos clientes, reconheça suas conquistas e 
envolva-os com outras pessoas que tenham os 
mesmos objetivos.

Reconhecimento 

Expandindo seu negócio e ajudando as pessoas

O sucesso dos seus clientes é a melhor forma de expandir o seu negócio. Quanto mais pessoas você sentir que estão 
satisfeitas, mais pessoas naturalmente vão querer compartilhar seu próprio sucesso. Sempre peça aos novos e potenciais 
clientes que “indiquem um amigo”. 
 
Você pode pedir para escreverem em um papel os nomes e telefones de seus conhecidos que possam se interessar pelos 
produtos ou pelo negócio Herbalife Nutrition. Além dos Métodos e Ferramentas, há duas outras ótimas formas de expandir seu 
negócio: reconhecimento e acompanhamento.

Reconhecer as pessoas por suas conquistas, sejam elas 
grandes ou pequenas, é uma forma de motivá-las a 
continuar no caminho rumo aos seus objetivos. Uma forma 
de fazer isso é escolher um dia do mês para comemorar 
as metas atingidas, distribuir pequenas premiações em 
reconhecimento ao progresso dos clientes e compartilhar 
histórias de sucesso.

Você pode pedir para eles trazerem seus amigos/familiares 
para comemorar junto. Ao fazer isso, você está abrindo 
portas para uma nova gama de clientes potenciais. 
Além disso, é provável que eles também se interessem 
pela Oportunidade de Negócio conforme observarem as 
vantagens que isso pode trazer.

Aí está uma ótima oportunidade de oferecer a Autoavaliação  
do Bem-Estar e degustações de produtos!
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Acompanhamento

O relacionamento com o cliente começa com a venda, mas 
se desenvolve com o acompanhamento! Portanto, oferecer o 
melhor atendimento e ter uma estratégia de acompanhamento 
bem estruturada, que atenda adequadamente seus clientes, 
proporcionará a construção de um relacionamento duradouro 
e lucrativo. Este é o caminho para aumentar a base de 
clientes fiéis e o sucesso de seu negócio!

É fundamental estabelecer uma rotina de acompanhamento 
a fim de dar todo o suporte para que seu cliente continue 
utilizando os produtos. 
 
Veja algumas dicas para ajudá-lo:
• Tenha um controle com todos os dados de cada cliente. 

Podem ser fichas impressas, um caderno ou uma planilha 
no computador. Veja o que se adapta melhor ao seu perfil.

• Monte uma agenda mensal com as datas em que 
precisará ligar para cada cliente e oferecer recompra   
dos produtos. 

• Antes de entrar em contato, reveja todo o histórico do 
cliente, como seus objetivos de bem-estar e os últimos 
produtos comprados, por exemplo.

• Saiba qual é a forma de contato escolhida pelo cliente: 
telefone celular, telefone fixo, e-mail, WhatsApp... 

• Escolha horários convenientes para entrar em contato e 
pergunte sempre se a pessoa pode falar com você naquele 
momento. Caso não possa, pergunte quando poderá 
retornar a ligação.

• Pergunte como está a rotina de utilização dos produtos, 
quais foram os resultados atingidos, se tem alguma dúvida 
que você possa ajudar a resolver e se já precisa  
recomprar produtos.

• Fale sempre sobre alguma novidade, como um produto 
lançado recentemente que o cliente ainda não tenha 
experimentado, uma receita nova, uma matéria sobre  
a Herbalife Nutrition na mídia...

• Ligue em datas importantes, como aniversário,   
dia das mães/pais, Natal... Você também pode oferecer  
um pequeno brinde junto com o pedido.

• Convide-os para participar dos próximos eventos   
de sua Organização. 

• Esteja sempre atento às mudanças de necessidade  
de cada cliente. 

Para saber mais sobre o acompanhamento de clientes, assista 
à primeira temporada da websérie "Colados no Sucesso" em 
video.herbalife.com.br
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Aumente sua base de clientes fiéis

Clientes fiéis são preciosos para o seu negócio. Por isso, é importante dedicar grande parte de seu tempo a eles.  
Esses clientes:

• Indicarão outros clientes. 
• Ajudarão a divulgar os produtos de forma natural. 
• Serão a base sólida do seu negócio. 

Reconhecimento
Reconhecer é simples. Uma ligação telefônica para agradecer por uma indicação ou um convite gratuito para assistir ao 
seu próximo evento pode significar bastante. Você também pode enviar um pequeno brinde no pedido do cliente junto 
com o Catálogo de Produtos.

Integração
Criar um ambiente descontraído ajudará seus clientes a se divertirem e conhecerem pessoas em comum, motivando uns 
aos outros e compartilhando resultados, desafios e ideias. 

Resultados
Quando os clientes se sentem satisfeitos com o uso dos produtos, eles passam a ganhar confiança e compartilham 
naturalmente a experiência Herbalife Nutrition com outras pessoas. Isso faz com que repitam os pedidos. Este é também 
o momento para pedir indicações e perguntar se há interesse pela Oportunidade de Negócio.

Acompanhamento personalizado
Cuide de seus clientes ao oferecer um atendimento personalizado. Conheça suas reais necessidades, interesse-se 
realmente em ouvi-los, fale que podem ter mais qualidade de vida e ajude-os a fazer as mudanças aos poucos.

3 AGREGAR VALOR E FIDELIZAR CLIENTES
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4

Cadastrar Consultores 
Independentes

Cadastrar o seu primeiro Consultor 
Independente é o primeiro passo de sua 
trajetória para subir nos níveis do Plano 
de Vendas e Marketing. Assim, você 
começará a construir a sua Organização 
e ajudará as pessoas a também terem 
sucesso com o negócio Herbalife 
Nutrition.



 
FATO

Não são somente os 
clientes fiéis que podem se 

cadastrar como Consultores 
Independentes.

A Oportunidade de Negócio 
Herbalife Nutrition está 

disponível
para todos!

É através da construção de uma Organização de linha descendente (que significa conquistar pessoas para também serem 
Consultores Independentes como você) que você começará a ter os outros benefícios do Plano de Vendas e Marketing, 
como o lucro no Atacado, por exemplo. Veremos mais sobre esses benefícios ainda neste caderno.

Clientes fiéis normalmente se tornam Consultores Independentes
A sua base de clientes fiéis é o melhor lugar para começar a construir a sua Organização. Eles se sentem satisfeitos 
com o uso dos produtos, confiam neles e na marca e estão familiarizados com a sua forma de conduzir o negócio, 
participando de suas atividades. 

Fale com eles sobre os benefícios de se tornar um Consultor Independente, como:
• Descontos exclusivos na compra dos produtos.
• Oportunidade de ter uma atividade em tempo parcial e conquistar uma renda extra incialmente.
• Possibilidade de receber ganhos sobre suas vendas e as vendas dos Consultores Independentes que 

cadastrar no negócio.
• Acesso a conteúdos de apoio para conhecimento e desenvolvimento no negócio, como Vendas, 

Acompanhamento, Plano de Vendas & Marketing, desenvolvimento pessoal etc.
• Participação em eventos de treinamento e motivação com Consultores Independentes que estão há mais tempo 

no negócio.
• Oportunidade de ter acesso a uma ferramenta de gerenciamento dos números do negócio.
• Possibilidade de se qualificar para participar de eventos especiais e de ser reconhecido com prêmios e viagens 

de incentivo.
• Possibilidade de abrir seu próprio Espaço Herbalife Nutrition.

Diversos motivos para se cadastrar
Existem diversos motivos para uma pessoa querer se cadastrar como Consultor Independente. Identifique o perfil de cada 
cliente através destas perguntas:

• Quer apenas adquirir os produtos com desconto para consumo próprio?
• Quer apenas ter ganhos com 4 ou 5 clientes regulares para cobrir o custo dos produtos que consome? 
• Quer ter uma renda extra sem deixar sua atividade principal? 
• Quer desenvolver o negócio em tempo integral, criando uma base de clientes e crescendo consistentemente   

 no Plano de Vendas e Marketing?

Sabendo o objetivo de cada um, você poderá dar apoio de forma específica. Por exemplo, se o seu cliente quer apenas 
se cadastrar para ter desconto na compra dos produtos para consumo próprio, ajude-o no processo de cadastro e 
ensine-o a fazer o primeiro pedido. Como ele pode decidir desenvolver o negócio no futuro, é fundamental sempre manter 
contato. Se outro cliente quiser ter ganhos para cobrir o custo dos produtos que compra para consumo próprio, ajude-o a 
conquistar e manter entre 4 e 5 clientes regulares que gerarão vendas de 500 PVs por mês, em média. É nesse momento 
que você desempenhará o importante papel de Patrocinador e terá de apoiar o seu novo Consultor Independente, 
oferecendo todas as ferramentas e treinamentos necessários para que ele atinja essa meta.

Por que cadastrar novos Consultores Independentes? 

4 CADASTRAR CONSULTORES INDEPENDENTES
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A sua história de sucesso com o negócio é a forma de mostrar para as pessoas o que é possível conquistar com essa 
atividade. É através do seu depoimento que muitas pessoas vão se inspirar em conquistar as mesmas coisas que você.

Para proteger o seu negócio, o negócio dos outros Consultores Independentes e a própria Herbalife Nutrition, é muito 
importante que seu depoimento seja:

• Verdadeiro
• Fundamentado em fatos reais que possam ser comprovados
• Acompanhado pela salvaguarda que veremos mais à frente

Como contar sua história de sucesso com o negócio Herbalife Nutrition
1. Lembre como era sua rotina antes. Por exemplo, qual era sua ocupação, com o que estava insatisfeito, quais eram  

seus objetivos...?
2. Conte como conheceu a Herbalife Nutrition. Foi através de um amigo, uma reunião, um convite pessoal...?
3. Diga como começou a desenvolver o negócio e quais foram as mudanças que aconteceram a partir daquele momento. 

Vendia apenas para a família e para os amigos próximos? Teve ganhos no primeiro mês? Conheceu pessoas e passou 
a aprender e se desenvolver no negócio? O que conquistou?

Seu depoimento de sucesso é a 
maior propaganda do seu negócio

4CADASTRAR CONSULTORES INDEPENDENTES

Importante!
• Informe o tempo investido no negócio
• Enfatize o trabalho duro e a dedicação
• Inclua a salvaguarda: “Os depoimentos financeiros aqui 

apresentados refletem resultados individuais ou exemplos  
e não representam ganhos médios”

Exemplo:
“Trabalhava 80 horas por semana na área de construção e não 
tinha tempo para a minha família. Quando conheci o negócio 
Herbalife Nutrition, há 4 anos, comecei a desenvolvê-lo em 
tempo parcial. No primeiro mês já tive ganhos. Agora desenvolvo 
em tempo integral, participo de todos os treinamentos e me 
dedico ao máximo. Hoje vivo uma vida saudável, ativa e tenho 
tempo para curtir a minha família! Mas este é um resultado 
pessoal e não representa ganhos médios.”

 
IMPORTANTE

Ao apresentar seus ganhos com 
o negócio, nunca fale ou mostre 
fotos de luxo e riqueza. Sempre 

apresente fotos que representam 
hábitos saudáveis de seu estilo 
de vida, ou até mesmo fotos de 
momentos do seu dia a dia com 

a sua família. Dê sempre uma 
expectativa real do que pode 

ser alcançado.
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Integração na comunidade Herbalife Nutrition

Lidando com objeções

Uma ótima forma de apresentar o negócio a um Consultor Independente potencial e fazê-lo se sentir mais confiante 
é levá-lo a um evento de sua Organização, como uma HOM (Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition) ou um STS 
(Sistema de Treinamento para o Sucesso). Lá ele receberá mais informações sobre a empresa, o modelo de negócio, os 
produtos, e como pode realizar seus objetivos, e ainda conhecerá depoimentos reais de pessoas que estão tendo sucesso 
com a Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition.

Objeções poderão surgir, e é através delas que você poderá entender as inseguranças de seu futuro Consultor Independente e 
resolvê-las. Veja alguns exemplos:

Consultor Independente potencial: “Não conheço muito bem a Herbalife Nutrition.”
Você: “Não se preocupe. Você terá o apoio da Herbalife Nutrition e de sua Organização através de um sistema de 
treinamentos onde aprenderá sobre o negócio.”

Potencial Consultor Independente: “Não sei vender.”
Você: “Você não precisa saber vender, mas sim falar com confiança e mostrar os resultados que você mesmo conquistou 
com a ajuda dos produtos e um estilo de vida ativo e saudável. Este será o seu melhor cartão de visita!”

Potencial Consultor Independente: “Não conheço bem todos os produtos.”
Você: “Você terá à disposição treinamentos online e presenciais sobre produtos, além do SHAC, que conta com uma equipe 
de nutricionistas para te apoiar nas suas dúvidas. Fique tranquilo que a Herbalife Nutrition tem uma ótima estrutura de 
apoio, com a qual você pode contar sempre que precisar.”

Potencial Consultor Independente: “Sou tímido.”
Você: “Isso não é um problema. Você irá adquirir confiança à medida que for se familiarizando com os produtos, com sua 
Organização e conhecendo o seu negócio. Isso acontecerá de maneira natural, sem pressão. Afinal, você será o dono do 
seu tempo e do seu próprio negócio.”

4 CADASTRAR CONSULTORES INDEPENDENTES

Apresente para seu Consultor Independente potencial o vídeo de HOM com Rich Goudis, Executivo 
Chefe Mundial da Herbalife Nutrition, para que ele conheça um pouco mais sobre a Herbalife 
Nutrition. 

Acesse: video.herbalife.com.br > Negócios > no campo de busca digite "Rich Goudis"
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Kit Herbalife Nutrition do Consultor Independente
Assim que seu cliente estiver pronto para se tornar um Consultor Independente, ofereça-lhe o Kit Herbalife Nutrition do 
Consultor Independente. Conheça alguns dos itens que o compõem:
Caderno 1 – Descubra a Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition: é este caderno que você está lendo nesse momento, 
no qual consta um passo a passo de como começar a desenvolver o negócio.
Caderno 2 – Plano de Vendas e Marketing e Normas de Conduta: nele estão disponíveis informações completas sobre 
o modelo de negócio Herbalife Nutrition e as normas que precisam ser seguidas. Será o “livro de cabeceira” que sempre 
deverá ser consultado e seguido para proteger o negócio. Esteja atento às atualizações de Normas de Conduta no e-mail de 
Destaques da Semana e acesse a versão mais atualizada na página do MPC em myHerbalife.com.br
Produtos Herbalife Nutrition: caso o novo Consultor Independente ainda não tenha experimentado os produtos, esta é a 
oportunidade de consumi-los e conhecê-los antes de iniciar as vendas.

Com o Kit em mãos, o novo Consultor Independente pode escolher entre:
Cadastro online
Ao fazer o cadastro online, ele poderá efetuar pedidos pelo site instantaneamente, de forma simples e rápida. Para isso, 
deve seguir estes procedimentos:
• Pegar o contrato incluso no Kit.
• Acessar o site MyHerbalife.com.br, clicar em “Torne-se um Consultor” e preencher os campos com os dados pessoais e 

com um número de ID e código online que estão impressos no contrato.
• Imprimir e assinar o Formulário Gerado no Cadastro Online 
• Digitalizar e enviar os documentos abaixo para a Herbalife Nutrition, através do Canal Inteligente:
 • CPF
 • Comprovante de Residência
 • Formulário Gerado no Cadastro Online impresso e assinado
• Pronto! Agora ele poderá comprar produtos direto do site ou pelo telefone! Porém, para que o cadastro seja concluído, 

deve-se aguardar 5 dias úteis após o recebimento dos documentos acima pela Herbalife Nutrition.

Cadastro via Correios
• Preencher o contrato que está incluso no Kit.
• Enviar os documentos abaixo para a Herbalife Nutrition, para o endereço Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 

CEP 05040-000 – Lapa – São Paulo/SP  
A/C área de contratos

 • Cópia do CPF
 • Cópia do comprovante de residência
 • Contrato preenchido e assinado
• Pronto! Agora ele poderá comprar produtos pelo telefone! Porém, para que o cadastro seja concluído, deve-se aguardar  

5 dias úteis após o recebimento dos documentos acima pela Herbalife Nutrition.

Como cadastrar novos Consultores Independentes?

4CADASTRAR CONSULTORES INDEPENDENTES 

Para saber mais sobre o acompanhamento da Organização, 
assista à segunda temporada da websérie "Colados no 
Sucesso" em video.herbalife.com.br
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Seus Consultores Independentes seguirão  
o seu exemplo. Por isso, seja um modelo  
de dedicação e ética e duplique suas ações!

Assim como você faz com seus clientes, 
é importante que acompanhe seus novos 
Consultores Independentes desde o 
primeiro momento, especialmente no 
primeiro mês. É provável que eles tenham 
muitas perguntas sobre como desenvolver 
o negócio; portanto, esteja sempre 
próximo, ajudando-os a dar os primeiros 
passos. Transmita confiança!

Desenvolver Consultores 
Independentes

5



DESENVOLVER CONSULTORES INDEPENDENTES 5

A sensação de cadastrar o seu primeiro Consultor Independente é muito boa! Isso significa que você está se envolvendo 
mais com o negócio Herbalife Nutrition e formando a sua linha descendente. Assim que você atingir o próximo nível 
(Consultor Sênior) passará a receber, além do lucro com as suas vendas de produtos, ganhos sobre os pedidos feitos 
por esses Consultores Independentes. Por isso, o tempo que você dedica a cada um é de extrema importância, já que o 
sucesso deles será o seu sucesso.

Ajude-os a começar
• Apresente-lhes as garantias Padrão Ouro, conforme página 3 deste caderno, e transmita a confiança da proteção que 

a Herbalife Nutrition oferece aos seus Consultores Independentes.
• Ajude-os a fazer o cadastro, conforme página 38 deste caderno.
• Fale sobre o Programa de Primeiro Pedido, conforme falamos na página 12 deste caderno, e explique a importância de 

desenvolver o negócio aos poucos e de forma consistente.
• Ensine-os a fazer o primeiro pedido, que pode ser através do Pedidos Online (MyHerbalife.com.br), pelo telefone 

(Serviço de Atendimento  ao Consultor – São Paulo: 11-3879-7822 / demais regiões: 0300-789-2122) ou 
pessoalmente em uma das lojas.

• Informe sobre a importância de cumprir as Normas de Conduta para proteger o negócio de todos os Consultores 
Independentes e da Herbalife Nutrition.

• Dê explicações sobre todos os produtos para que estejam prontos para indicá-los e vendê-los. O Guia de Produtos 
(#N190) tem informações completas para ajudá-lo. 

• Explique a respeito dos primeiros níveis do Plano de Vendas e Marketing, falando sobre os benefícios de cada um e 
o que é necessário para atingi-los.

• Conte-lhes sobre a filosofia Use, Vista e Fale (conforme páginas 15 a 20 deste caderno) e mostre todos os Métodos 
e Ferramentas disponíveis para apoiar no desenvolvimento do negócio (veja alguns deles nas páginas 22 a 33 deste 
caderno), dizendo que poderão escolher as que mais se adaptam aos seus perfis.

• Estimule-os a definir suas metas de negócio e a montar um Plano de Ação. Por exemplo, a primeira meta pode 
ser conquistar 5 clientes para adquirir os produtos e o Plano de Ação é falar com 10 pessoas todos os dias. Quando 
realizarem isso, eles se sentirão motivados a alcançar uma meta maior.

Dedique-se aos seus Consultores Independentes

Saiba como apresentar o Plano de Vendas e Markerting para os seus Consultores Independentes. 
Assista ao vídeo gravado pelo David Menezes, membro da Equipe de Presidentes de Consultores 
Independentes. Acesse: video.herbalife.com.br > Negócios > Métodos de Negócio > “Como 
apresentar o Plano de Vendas e Marketing” 
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5 DESENVOLVER CONSULTORES INDEPENDENTES

Contar, mostrar, tentar, fazer

Contar

Conte sobre a importância de estar sempre nos 
eventos para aprender sobre o negócio, se motivar 
com as histórias de sucesso e os reconhecimentos 
e se socializar com pessoas que estão há mais 
tempo no negócio. Leve-os com você.

Mostrar

Mostre como é a sua forma de desenvolver o 
negócio para que eles se espelhem e dupliquem 
suas ações. Convide-os para o acompanharem 
quando você for fazer vendas. Deixe que o 
observem abordar alguém e como você conduz a 
conversa. Assim, estarão prontos para agir. 

Você usará mais o conceito de Contar, Mostrar, Tentar, Fazer na medida em que se desenvolve como líder. Ajude 
e esteja ao lado de seus Consultores Independentes para que dominem novas habilidades, como sua primeira 
Festa Shake e a primeira fala em público contando sua história de sucesso, por exemplo. Esteja sempre por perto 
dando apoio. Lembre-se que tudo que eles aprendem vem de você; portanto, dedique-se em passar o seu melhor.

Tentar

Estimule-os a tentar. Peça para fazerem alguns ensaios, 
como se você fosse um cliente potencial. Assim, poderá 
corrigi-los e ajudá-los a melhorar a abordagem e o discurso. 
Depois, peça para treinarem com seus familiares até ficarem 
confiantes!

Fazer

Chegou a hora da ação! Quando se sentirem confortáveis, 
deixe que façam sozinhos, sem que você esteja ao lado. 
Motive-os sempre, dizendo que são capazes.

Assim como uma criança aprende com o pai, você ajudará seus novos Consultores Independentes a aprender sobre   
o negócio Herbalife Nutrition até que comecem a andar sozinhos. Conheça o conceito “Contar, mostrar, tentar, fazer”:

 44



5DESENVOLVER CONSULTORES INDEPENDENTES

Formar uma Organização bem-sucedida não é complicado, mas é preciso estratégia para crescer aos poucos e de forma 
sustentável. Para ajudá-lo nessa tarefa, veja estas 4 dicas:

Crescimento sustentável

1. Duplique seu exemplo
Ajude seus Consultores Independentes de primeira linha (conquistados por você) a desenvolver seus próprios Círculos   
de Influência, duplicando o que você faz. Por exemplo, ensine-os a organizar atividades regulares, como Festa Shake   
ou Café da Manhã Saudável. 

Quando eles fizerem o mesmo com seus 3 ou 4 Consultores Independentes de primeira linha, você estará duplicando   
o seu negócio e começará a desenvolver uma Organização profunda apoiada por uma forte e sólida base de clientes.

2. Motive
Siga o conceito Contar, Mostrar, Tentar, Fazer, de que falamos na página 44. É importante guiá-los nos primeiros meses 
para que se sintam confiantes e motivados para atingir o próximo nível. 

3. Reconheça
Reconheça as conquistas de cada Consultor Independente, sejam elas grandes ou pequenas. Por exemplo, quando 
fecharem sua primeira venda ou cadastrarem seu primeiro Consultor Independente, dê um presente e parabenize-os.   
Ou quando atingirem o nível de Consultor Sênior, dê um certificado e reconheça-os no palco de algum evento ou reunião. 

4. Dedique seu tempo
Cuide das pessoas de sua Organização. Ajude-as a duplicar suas ações e a crescer. Mas lembre-se de nunca deixar  
de fortalecer sua base de clientes fiéis. É ela que vai dar suporte ao seu negócio e oferecer cada vez mais oportunidades 
de crescimento de sua Organização.

5. Participe
Participe das promoções e incentive sua Organização a participar também. Elas podem impulsionar seu crescimento no 
Plano de Vendas e Marketing.
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5

Como a Organização se desenvolve

DESENVOLVER CONSULTORES INDEPENDENTES

1. O seu Círculo de Influência incluirá 
pessoas interessadas em se tornarem 
Consultores Independentes e outras que 
querem apenas continuar consumindo 
os produtos.

Você

Cliente que está interessado 
em se tornar um Consultor 
Independente 

Clientes que ainda não estão 
interessados em se tornar 
Consultores Independentes

2. Ajude as pessoas interessadas em 
se tornarem Consultores Independentes 
a desenvolver o seu próprio Círculo de 
Influência.

3. O seu Consultor Independente de 
primeira linha poderá ajudar os próprios 
clientes a desenvolver seus próprios 
Círculos de Influência.

4. Seguindo o que vimos na página 
anterior, sua Organização naturalmente 
se duplicará.

Ao se dedicar verdadeiramente, você 
alcançará cada vez mais pessoas e, 
assim, expandirá o seu negócio.

Você Clientes que se tornaram
Consultores Independentes

Clientes que estão interessados em 
se tornar Consultores Independentes

Clientes que ainda não estão interessados 
em se tornar Consultores Independentes

RESUMO
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6RUNNING YOUR BUSINESS WITH INTEGRITY 6

O Plano de Vendas 
e Marketing

O Plano de Vendas e Marketing da 
Herbalife Nutrition oferece muitas 
oportunidades de ganhos e outros 
benefícios. Cada produto Herbalife 
Nutrition tem um valor de Ponto de 
Volume (PV) atribuído. Quando você ou 
sua linha descendente fazem pedidos de 
produtos, você acumula Pontos de Volume 
que são usados para qualificações e 
benefícios. 

De acordo com determinado número 
de Pontos de Volume alcançados, você 
poderá avançar para o próximo nível do 
Plano de Vendas e Marketing. 47



6 O PLANO DE VENDAS E MARKETING

Termos mais comuns

Conheça os termos mais comuns para entender o básico do 
Plano de Vendas e Marketing:

PV: Ponto de Volume atribuído a cada produto.

PPV: Ponto de Volume Pessoal comprado por você 
diretamente da Herbalife Nutrition.

DLV: Volume inserido pelos seus Consultores Independentes 
não Supervisores de linha descendente comprado 
diretamente na Herbalife Nutrition.

Volume Não Alcançado (não utilizado): Volume 
produzido por qualquer membro de sua Organização 
Pessoal que não está sendo utilizado com a finalidade de 
qualificação para o nível de Supervisor.

Volume Alcançado (utilizado): Volume produzido por 
qualquer membro de sua Organização Pessoal que esteja 
em qualificação para o nível de Supervisor.
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6O PLANO DE VENDAS E MARKETING

1. Varejo
Como Consultor Independente Herbalife Nutrition, 
você começa com o benefício de desconto de até 
25% na compra de produtos.

Conforme você vai aumentando suas compras e, 
consequentemente, seus Pontos de Volume, este 
desconto poderá chegar até 50%. Ou seja, você 
poderá ter de 25% a 50% de lucro ao revender 
os produtos aos seus clientes. A diferença entre o 
preço que você pagou pelo produto e o preço que o 
revendeu é o seu lucro no Varejo. 

2. Atacado 
São os ganhos sobre os produtos comprados pela 
sua linha descendente (Consultores Independentes 
cadastrados por você). O seu lucro no Atacado é 
a diferença entre o seu percentual de desconto 
e o percentual de desconto de seu Consultor 
Independente de linha descendente, calculado sobre 
a base de ganhos. Você pode começar a receber este 
tipo de ganho já como Consultor Independente.

VAREJO
Lucro obtido na revenda 
de produtos

01
ATACADO
Até 25% de lucro sobre as vendas 
de seus Consultores Independentes 
de linha descendente

02

BÔNUS
De 2% a 7% de 
ganhos em cima 
da produção 
de toda sua 
Organização

04

4 FORMAS   
DE GANHOS 

ROYALTIES
Até 5% de ganhos 
nos 3 níveis de 
Supervisores   
de sua Organização

03

3. Royalties 
Quando você se qualifica para a equipe de Supervisores 
e tem Supervisores até os 3 primeiros níveis de sua linha 
descendente, você poderá ter ganhos de Royalties de 1% a 5% 
sobre as compras desses Consultores Independentes (1º e 2º 
níveis = Volume Total / 3º nível = Volume Pessoal).

4. Bônus 
Quando você se torna um membro da Equipe TAB (Equipe 
GET acima), você poderá ser elegível para receber Bônus de 
2% a 7% sobre o volume total de sua Organização de linha 
descendente, contanto que atenda a alguns requisitos. 

Conheça mais materiais sobre o Plano de 
Vendas e Marketing. 

Caderno 2 – Plano de Vendas e Marketing e 
Normas de Conduta: incluso no Kit Herbalife 
Nutrition do Consultor Independente.

Diversos outros materiais – acesse: 
MyHerbalife.com.br > no quadro “Anúncios” 
cliente em “Plano de Vendas e Marketing”.
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6 O PLANO DE VENDAS E MARKETING

Degrau a degrau

Ao iniciar o seu negócio Herbalife Nutrition, é importante que você conheça o 
passo a passo para traçar a sua trajetória. Trabalhe em conjunto com o seu 
Patrocinador e defina metas atingíveis para auxiliar o seu progresso para   
o próximo nível, sempre de forma sustentável. 

As próximas páginas explicam os diferentes níveis do Plano de Vendas e 
Marketing da Herbalife Nutrition. Cada nível tem qualificações e benefícios 
específicos.

Lembre-se que o sucesso depende do esforço e da dedicação que você aplica 
ao negócio. A Oportunidade de Negócio Herbalife Nutrition é igual para todos e 
cada um determina onde quer chegar e o quanto se empenhará para isso.

Consultor Independente 
Como se qualificar
Adquira o Kit Herbalife Nutrition do Consultor Independente e 
cadastre-se. 

O que você recebe
Até 25% de desconto na compra de produtos (lucro no Varejo)

Círculo do Fundador

Produtor Qualificado 
Como se qualificar
Acumule 2.500 PVs no período de 1 a 6 meses consecutivos.

O que você recebe
Até 42% de desconto fixo* na compra de produtos e 7% ou 17% de lucro no 
Atacado

Supervisor 
Como se qualificar
Você tem 4 opções:
Em 1, 2 ou 3 meses: acumule 2.000 Pontos de Volume em Comprovação de 
Vendas no período de 1 a 3 meses e o mesmo volume em Comprovação de 
Compras em até 3 meses OU
Em 1 mês: acumule 4.000 PVs em um único mês sendo, no mínimo, 1.000 PVs 
Não Alcançados OU
Em 2 meses: acumule 4.000 PVs em 2 meses consecutivos sendo, no mínimo, 
1.000 PVs Não Alcançados OU
De 3 a 12 meses: acumule 4.000 PVs entre 3 e 12 meses sendo, no mínimo, 
2.000 PPVs.

O que você recebe
Até 50% de desconto na compra de produtos (lucro no Varejo)
De 8 a 25% de lucro no Atacado
Até 5% de Royalties sobre as compras dos 3 primeiros níveis de Supervisores
Reconhecimentos 
Participação em treinamentos especiais
Elegibilidade para participar de promoções e viagens de incentivo

1

4

5

9

11

Equipe de Presidentes
Como se qualificar
Acumule 10.000 Pontos de Royalties em 3 meses consecutivos 

O que você recebe
Até 50% de desconto na compra de produtos (lucro no Varejo)
De 8 a 25% de lucro no Atacado
Até 5% de Royalties sobre as compras dos 3 primeiros níveis de Supervisores
Possibilidade de receber Bônus de Produtos de 6% a 7%
Reconhecimentos 
Participação em treinamentos especiais
Elegibilidade para participar de promoções e viagens de incentivo
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Equipe Mundial
Como se qualificar
Você tem 3 opções:
Acumule 2.500 PVs em 4 meses consecutivos OU
Acumule 10.000 PVs em um mês OU
Acumule 500 Pontos de Royalties em um mês 
O que você recebe
Até 50% de desconto na compra de produtos (lucro no Varejo)
De 8 a 25% de lucro no Atacado
Até 5% de Royalties sobre as compras dos 3 primeiros níveis de Supervisores
Reconhecimentos 
Participação em treinamentos especiais
Elegibilidade para participar de promoções e viagens de incentivo

Equipe GET
Como se qualificar
Acumule 1.000 Pontos de Royalties em 3 meses consecutivos 

O que você recebe
Até 50% de desconto na compra de produtos (lucro no Varejo)
De 8 a 25% de lucro no Atacado
Até 5% de Royalties sobre as compras dos 3 primeiros níveis de Supervisores
Possibilidade de receber Bônus de Produtos de até 2%
Reconhecimentos 
Participação em treinamentos especiais
Elegibilidade para participar de promoções e viagens de incentivo

Equipe TAB

Chairman’s Club

Equipe de Milionários
Como se qualificar
Acumule 4.000 Pontos de Royalties em 3 meses consecutivos 

O que você recebe
Até 50% de desconto na compra de produtos (lucro no Varejo)
De 8 a 25% de lucro no Atacado
Até 5% de Royalties sobre as compras dos 3 primeiros níveis de Supervisores
Possibilidade de receber Bônus de Produtos de até 4%
Reconhecimentos 
Participação em treinamentos especiais
Elegibilidade para participar de promoções e viagens de incentivo

Equipe Mundial Ativo
É uma promoção anual que tem ajudado milhares de Consultores 
Independentes Herbalife Nutrition a construir um negócio 
equilibrado.

Como se qualificar
Em um período de 4 a 6 meses, acumule:
2.500 PVs em 4 meses consecutivos E
10.000 PVs em um mês E
500 Pontos de Royalties em um mês

Por que se qualificar?
• Para desenvolver três habilidades essenciais: venda, 

recrutamento e retenção
• Retenção Equipe Mundial Ativo é de mais de 96%
• 86% dos novos membros da Equipe GET foram Equipe Mundial 

Ativo antes de se qualificarem como Equipe GET

O que você recebe
• Pin Equipe Mundial Ativo e certificado 
• Reconhecimento em palco no evento de sua região
• Bônus Especial de US$500 para não membros da Equipe TAB 

qualificados pela primeira vez

Construtor de Sucesso 
Como se qualificar
Faça um único pedido de no mínimo 1.000 PPVs

O que você recebe
Até 42% de desconto nesse pedido e nos demais pedidos até o próximo mês  
(lucro no Varejo) e 7% ou 17% de lucro no Atacado

Consultor Sênior 
Como se qualificar
Acumule 500 PVs em um ou dois meses e compre produtos com até 35% de 
desconto fixo OU
Acumule 2.000 PVs em um ou dois meses e compre produtos com até 42% 
de desconto até o final do mês.  

O que você recebe
Até 42% de desconto na compra de produtos (lucro no Varejo)   
e 7% e 17% de lucro no Atacado

2

3

6

7

8

10

*Até a próxima Requalificação. Veja mais na página 52 deste caderno.
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Requalificação anual

A partir do nível de Supervisor é necessário se 
requalificar anualmente para manter o seu status e 
benefícios.

 3 opções
• Em 1 mês
 Acumule 4.000 PVs em um único mês sendo,  

no mínimo, 1.000 PVs Não Alcançados OU
• Em 2 meses
 Acumule 4.000 PVs em 2 meses consecutivos 

sendo, no mínimo, 1.000 PVs Não Alcançados OU
• Em 12 meses
 Acumule 10.000 PVs Não Alcançados   

dentro do período de Requalificação

OU

Acumule 4.000 PVs Não Alcançados dentro do 
período de Requalificação. Ao se requalificar dessa 
forma, as suas linhas descendentes que contêm 
Supervisores serão transferidas para o primeiro 
Supervisor de linha ascendente, porém você manterá 
suas linhas que não contenham Supervisores.

DE 1 FEVEREIRO A
31 JANEIRO

COMO SUPERVISOR

REQUALIFIQUE-SE
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Sugestão de como crescer de forma sustentável*

Por ser independente, você pode desenvolver o seu próprio 
negócio de diferentes formas. Mas para ajudá-lo, veja uma 
sugestão de plano de ação para subir degrau por degrau 
de forma sustentável até chegar ao nível de Supervisor:

MÊS 1 - Consultor Independente
Benefício: desconto de até 25% na compra de produtos e 
possibilidade de lucro no Varejo.

Como você pode fazer? Veja logo abaixo uma sugestão 
de combinação de produtos. Você poderá adquirir um 
produto de cada para seu consumo próprio e vender um de 
cada para 4 clientes. Ou seja, você adquirirá da Herbalife 
Nutrition  5 produtos de cada:

1 Shake + 1 Herbal Concentrate Original ou Sabores 
(52 g) + 1 N-R-G (tablete) + 1 Fiber Concentrate + 
1 Protein Powder (240 g) = 99,50 PVs x 5 = 497,50 PVs

Dicas:
• Comece falando com as pessoas da sua lista quente 

(pessoas conhecidas).
• Pergunte à sua lista quente quem eles conhecem que 

também quer mudar o estilo de vida. Anote os contatos.
• Ferramentas de Negócio que poderão ajudá-lo: Catálogo 

de Produtos, Café da Manhã Saudável, Festa Shake.
• Participe dos eventos da sua Organização para conhecer 

pessoas, receber treinamentos e acompanhar promoções.

MÊS 2 - Consultor Sênior
Volume: 500 PVs

Próximo objetivo: acumular mais 500 PVs, totalizando 
1.000 PVs em 2 meses.

Como você pode fazer?
Adquira a mesma pontuação de produtos para consumo 
próprio (100 PVs) e venda a mesma pontuação de produtos 
(400 PVs) para as mesmas 4 pessoas ou para clientes 
novos. Assim você acumula mais 500 PVs!

Dicas:
• Fale com as pessoas indicadas pela sua lista quente 

para apresentar os produtos e comece a explorar a sua 
lista fria (pessoas desconhecidas).

• Identifique quais Ferramentas de Negócio utilizadas no 
mês 1 mais te deram resultados. Trabalhe com elas no 
mês 2 corrigindo as falhas e potencializando sua ação.

 

MÊS 3 - Construtor de Sucesso
Único Pedido: 1.000 PVs

Próximo objetivo: acumular mais 500 PVs e conquistar 
3 Consultores Independentes que comprem 500 PVs cada 
um. Assim, você acumulará os 2.500 PVs em 3 meses e 
se tornará um Produtor Qualificado.

Como você pode fazer?
• Adquira a mesma pontuação de produtos para consumo 

próprio (100 PVs).
• Venda a mesma pontuação de produtos (400 PVs)  

para as mesmas 4 pessoas ou para clientes novos.
• Identifique 2 clientes com potencial para tornarem 

Consultores Independentes, cadastre-os e ajude-os   
a vender 500 PVs cada um.

Dicas:
• Leve os clientes potenciais em algum evento, 

como HOM e STS, para que conheçam o negócio e 
cadastrem-se.

• Ajude seus novos Consultores Independentes a fazer  
os pedidos.

• Acompanhe no BizWorks seus PVs acumulados e 
quantos faltam para a sua qualificação de Produtor 
Qualificado.

MÊS 4 - Produtor Qualificado
Pontos acumulados: 2.500 PVs.

Próximo objetivo: tornar-se Supervisor. Para isso, você 
tem algumas opções:

• Método 2K: Comprovar 2.000 Pontos de Volume 
em vendas para clientes de 1 a 3 meses e o mesmo 
volume em comprovação de compras e assim se tornar 
um membro da equipe de Supervisores pelo método de 
Qualificação 2K.

OU

• Método acumulado: consulte as páginas 50 - 51 para 
verificar os métodos de qualificação a Supervisor.

Dicas:
• Apoie seus Consultores Independentes orientando-os 

através de seus exemplos pessoais e duplicando sua ação.
• Leve seus Consultores Independentes para os eventos 

de sua Organização para que eles aprendam e estejam 
sempre motivados.
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MÊS 5 - Supervisor

Próximo objetivo: duplicar suas ações para que sua Organização cresça sempre.

Dicas:
• Fique sempre próximo a sua Organização para que cada um de seus Consultores Independentes atinja o nível de Supervisor.
• Ensine-os a ensinar. Conheça cada um de seus Consultores Independentes de primeira linha e ajude-os a duplicar suas ações.

Obs.: Esta é uma sugestão de como se qualificar como Supervisor. Para informações completas sobre qualificação, 
verifique a página 50.

*Os ganhos reais e o sucesso do Consultor Independente dependem do tempo e do esforço pessoal 
dedicados ao negócio e também do sucesso na revenda de produtos.

CONSULTOR 
INDEPENDENTE

CONSULTOR 
SÊNIOR

CONSULTOR 
SÊNIOR

PRODUTOR 
QUALIFICADO SUPERVISOR

CONSTRUTOR
DE SUCESSO

CONSULTOR
SÊNIOR

CONSTRUTOR
DE SUCESSO

CONSULTOR
SÊNIOR

CONSULTOR
SÊNIOR

CONSULTOR
SÊNIOR

CONSULTOR
SÊNIOR

CONSULTOR
SÊNIOR

CONSULTOR
SÊNIOR

CONSULTOR
SÊNIOR
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A Herbalife Nutrition oferece todo suporte 
para você se desenvolver e alavancar 
o seu negócio. São treinamentos 
presenciais, online, impressos, vídeos e 
muito mais!

Com isso, você poderá se qualificar 
para diversas promoções, com chance 
de receber lindos prêmios e viagens de 
incentivo para conhecer incríveis destinos!

A consequência disso tudo é a realização 
dos objetivos da sua vida, o que merece 
comemoração!

Treinamentos    
e recursos



Treinamentos de autoaprendizado
O aprendizado constante é a melhor maneira de manter 
um negócio sustentável. Por isso, aproveite os materiais de 
treinamento que a Herbalife Nutrition oferece e sinta-se sempre 
seguro e confiante para alcançar os seus objetivos!

• Centro de Aprendizado: treinamentos online e gratuitos 
sobre diversos temas do negócio. Garanta os seus Certificados 
de Conclusão personalizados! Acesse: MyHerbalife.com.br 
> Ferramentas e Treinamentos > Centro de Aprendizado ou 
instale o aplicativo "Herbalife Learning" no seu Smartphone.

• Treinamentos online sobre nutrição: aprenda sobre nutrição 
com o Dr. Nataniel Viuniski, médico nutrólogo e membro  
do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife Nutrition.  
Assista aos vídeos sem sair de casa! 
Acesse: hrbl.me/VideosHerbalifeBR ou video.herbalife.com.br

• Mundo de Oportunidades: dicas, matérias, entrevistas e 
curiosidades para ajudá-lo no desenvolvimento do seu negócio. 
Incluso nos pacotes de Catálogos de Produtos: 
#5174 (10 unidades), #5175 (20 unidades), #5176 (50 unidades).

• Guia de Produtos: aprenda informações importantes sobre 
bem-estar, estilo de vida ativo e saudável, tudo sobre os 
produtos Herbalife Nutrition e sugestões de técnicas de 
vendas! Prepare-se para falar sobre os produtos com as 
pessoas. Adquira pelo código #N190.

• Galeria MPC: visualize e baixe de forma rápida e interativa 
materiais sobre as Normas de Conduta, informativos, materiais 
para Espaço e muito mais! Acesse: MyHerbalife.com.br >  
no quadro “Mais proteção para o seu negócio”   
clique em “Galeria MPC”.

• Videoteca Herbalife Nutrition: acesse video.herbalife.com.br  
para assistir e baixar vídeos sobre os mais diversos temas  
do negócio Herbalife!

7TREINAMENTOS E RECURSOS

A Herbalife Nutrition oferece diversos treinamentos e recursos para 
auxiliá-lo em cada aspecto do negócio 

PARA AJUDÁ-LO A MANTER UM 

ESTILO DE VIDA ATIVO E SAUDÁVEL

GUIA DE

PRODUTOS

HERBALIFE

TROCAR
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Treinamentos presenciais
Os treinamentos presenciais, também conhecidos 
como treinamentos do sistema, são eventos 
organizados pelos próprios Consultores 
Independentes. Conheça os principais deles:

• HOM (Herbalife Nutrition Opportunity Meeting 
- 
Reunião da Oportunidade de Negócio Herbalife 
Nutrition): apresentação dos produtos e do negócio 
a fim de inspirar as pessoas a se tornarem clientes 
ou Consultores Independentes. Tem duração 
aproximada de 1 hora e pode estar incorporada em 
Ferramentas de Negócio como Jantar de Negócios, 
por exemplo. Baixe a apresentação completa da 
HOM em MyHerbalife.com.br

• STS (Sistema de Treinamento para o Sucesso): 
apresentação dos produtos e do negócio de forma 
mais aprofundada a fim de inspirar as pessoas a 
se tornarem clientes ou Consultores Independentes 
e também de treinar novos Consultores 
Independentes. Ocorre durante 1 ou 2 dias, 
normalmente recebe um palestrante VIP e oferece 
um Workshop para a Equipe TAB e/ou Supervisores.

• Workshop para a Equipe TAB ou Supervisores: 
treinamento exclusivo para membros da Equipe 
TAB ou Supervisores para alinharem informações 
estratégicas. Este evento acontece normalmente 
antes ou depois de um STS.

• Capacitação: treinamento sobre temas específicos 
do negócio para os Consultores Independentes se 
aprofundarem em alguns tópicos mais relevantes.

Comunicação
Esteja sempre atualizado sobre tudo o que 
acontece na Herbalife Nutrition!

• Aplicativo Herbalife Notícias: instale  
em seu Smartphone e acompanhe as   
novidades diariamente. 

• E-mails: cadastre seu e-mail e receba as 
novidades. Acesse: MyHerbalife.com.br > 
Configurações > E-mail informativo

• Canal Inteligente: Uma forma rápida e 
prática de entrar em contato com a Herbalife 
Nutrition. Faça sua solicitação, sugestão ou 
crítica. Acesse: MyHerbalife.com.br > Clique 
no símbolo do Canal Inteligente.

Se desejar ser um coordenador de eventos, 
conheça os guias que poderão ajudá-lo desde  
o planejamento até a execução. Acesse: 
MyHerbalife.com.br > no quadro “Anúncios”, 
clique em “Materiais de Treinamento para 
download” > Baixe os arquivos:
• Guia - Como Coordenar Eventos de Sucesso
• Guia - Como Coordenar um STS de Sucesso
• Checklist para um STS de Sucesso
 
Cadastre seus eventos no MyHerbalife e receba 
mensalmente um e-mail com diversos materiais 
para utilizar em seus eventos. Acesse:
MyHerbalife.com.br > Ferramentas e Treinamentos 
> Eventos e Promoções > Meus Eventos > Enviar 
novo evento
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O site MyHerbalife.com.br foi desenvolvido com exclusividade para 
os Consultores Independentes Herbalife Nutrition. Para acessar, você 
precisa digitar o seu usuário e senha (que você mesmo pode criar) 
e o site vai recebê-lo pelo nome, informar o seu nível no Plano de 
Vendas e Marketing e seu Volume de Pontos atual. 

Esta ferramenta online é frequentemente atualizada com as últimas 
novidades sobre produtos, promoções, eventos e todas as informações 
de que seu negócio necessita. Conheça algumas sessões:

Pedidos Online
O Consultor Independente tem diversas formas para fazer pedidos 
de produtos: pelo telefone, direto na loja ou pela internet, através do 
Pedidos Online – uma ferramenta virtual para colocação de pedido 
a qualquer hora, sem filas e sem custos de ligação. Clicando na aba 
“Pedidos Online”, você poderá:
• Selecionar os produtos que deseja
• Estabelecer quantidades
• Simular pedidos
• Selecionar a forma de entrega
• Gravar os pedidos simulados para concluir a compra depois
• Colocar pedidos até o último dia do mês
• Efetuar o pagamento

Ao fechar um pedido, você ainda consegue visualizar, além do valor 
total a ser pago, despesas de embalagem e transporte e total de PVs.

Ferramentas & Treinamentos
Na aba “Ferramentas & Treinamentos” você encontra:
• Materiais de treinamento para baixar
• Treinamentos online do Centro de Aprendizado 
• Materiais de apoio para Espaço Herbalife Nutrition e demais 

Métodos e Ferramentas de Negócio
• Conteúdos sobre boas práticas de negócio
• Calendário de eventos independentes
• Materiais de divulgação

Bizworks
É uma ferramenta online de gerenciamento dos seus números e dos 
números de sua Organização em tempo real. Com ela você pode:
• Administrar o seu negócio
• Acompanhar o negócio de sua linha descendente
• Identificar oportunidades 
• Entender seus ganhos
• Estreitar relacionamento com sua Organização

Assine o Bizworks!
Os 2 primeiros meses são gratuitos para a 1ª assinatura*!

*Somente pelo telefone.
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Videoteca Herbalife Nutrition
Disponível no mundo inteiro pela Internet, a Videoteca 
oferece treinamentos, motivação, novidades e eventos que 
você pode acessar em sua própria casa. Com ela, você 
tem uma poltrona na primeira fila para assistir e baixar os 
melhores treinamentos de Consultores Independentes.
Acesse: video.herbalife.com.br

Herbalife.com.br
O Herbalife.com.br, também conhecido como site 
corporativo, é a primeira porta para o cliente que busca 
conhecer a empresa.

O site é atualizado constantemente para trazer informações 
sobre os produtos, a Oportunidade de Negócios e tudo 
o que a Herbalife Nutrition é e se tornou ao longo de sua 
história.
Você pode enviar o link para seus clientes para que eles 
conheçam mais a empresa e seu posicionamento no mundo.
Estude-o para que o seu discurso vá ao encontro do que 
está apresentado no site e reforce ainda mais a confiança 
de seu consumidor.

Redes Sociais
Conheça as páginas da Herbalife Nutrition nas redes sociais 
e fique sempre por dentro das informações mais atualizadas:
• Facebook: www.facebook.com/HerbalifeBrasil
• Twitter: https://twitter.com/HerbalifeBR
• Canal de vídeos brasileiros no YouTube:   

http://hrbl.me/VideosHerbalifeBR
• Instagram: @herbalifebrasil

Catálogo Online - www.herbalife.com.br/catalogo
O Catálogo Online é o Catálogo de Produtos na internet. 
Acesse em seu computador, tablet ou Smartphone ou baixe 
o arquivo e apresente aos seus clientes em qualquer lugar. 
Você também pode enviar o link por e-mail aos seus clientes 
que preferem o contato online ou aos que estão  
mais distantes.

Newsletters
Cadastre seu e-mail para receber todo o conteúdo enviado 
pela Herbalife Nutrition. São lançamentos, promoções, 
materiais de treinamento e muito mais!

Fique por dentro de tudo que pode ajudar no sucesso   
do seu negócio.

Para se cadastrar, acesse: MyHerbalife.com.br. No canto 
superior direito da tela, clique no ícone do seu perfil 
e escolha a opção "E-mail Informativo". Selecione todas 
as opções disponíveis para o Brasil e não perca   
nenhuma novidade!

Você já baixou o Kit que vai te auxiliar 
no acompanhamento de seus clientes? 
São muitos materiais!

1 Tutorial em PowerPoint com dicas de como usar todos os materiais do Kit
1 Guia de Uso do Kit 
Mais de 20 imagens com Histórias de Sucesso, Dicas de Alimentação 
Saudável, Receitas e Missões Diárias 
6 Vídeos de exercícios físicos com a Samantha Clayton 
6 Vídeos com dicas de alimentação saudável  

kiT diGital dE acOmpanHamentO triaL pacK

edUcanewS | abriL

Vem ai mais uma temporada da nossa websérie 
favorita! Desta vez, você vai saber mais sobre 
como aproveitar o Programa Ative Herbalife
e as Promoções!

weBsériE coLados nO suCesso

enQuantO issO conFira oS
epIsóDios já lAnçAdos aqUi!

No dia 1/5, às 20h30, você vai 
acompanhar AO VIVO o treinamento 
de Marcela Ribeiro sobre 
Liderança Tribal!

chAmada naCionaL

o mêS de Maio Estará replEto dE lançAmentOs!
coNfira os tReinaMentoS que vem Por aí!

acEsse

Em breve lançaremos o novo curso de
Operador de EVS, imprescindível para quem
tem Espaço Vida Saudável ou deseja abrir um!

trEinamEnto OnlinE

você já viu QuantOs cuRsos
Temos nO ceNtro dE apRendizaDo? acEsse aqUi!

acEsse Aqui E baiXe agoRa!

Nada melhor do que aprender com dicas de 
Consultores Independentes de sucesso! No próximo 
episódio do nosso programa especial sobre EVS, 
você confere tudo sobre Recrutamento!

meU evs é uM suCesso

paRa aqUecer, assiSta aoS
epIsóDios AnterIores aqui!

 60



8

Você consegue medir melhor o resultado do seu trabalho quando 
tem um planejamento bem elaborado. Monte uma agenda diária, 
semanal e mensal com atividades bem distribuídas. Isso facilitará 
muito sua rotina. Veja algumas dicas de como pode fazer:

1. Pense em tudo que é preciso para atingir suas metas de 
negócio: vendas, recrutamento, acompanhamento, controle dos 
números, autoaprendizado. 
2. Escolha as Ferramentas de Negócio e os treinamentos/
eventos que mais combinam com seus objetivos.

3. Informe-se sobre tudo o que acontecerá no 
mês, como: promoções, eventos, dia de fechamento 
do mês, datas de parcelamento de pedidos, datas 
comemorativas etc.
4. Distribua todas essas atividades e informações 
em sua agenda. Nunca saia de casa sem saber o que 
vai fazer. Seja disciplinado e comprometido com  
você mesmo.

Gerencie suas atividades diárias
Há várias métricas que te ajudam a acompanhar seu 
negócio. Veja um exemplo de registro semanal do 
controle de suas atividades:

Avalie suas ações durante o mês e veja no que você pode 
melhorar. Por exemplo: quais Ferramentas de Negócio 
mais te trouxeram resultado? Qual foi a abordagem usada 
que te trouxe mais clientes? De que forma você conseguiu 
cadastrar novos Consultores Independentes?

Conheça seus números
Manter um registro diário, semanal, mensal e anual 
dos seus números é parte importante para ter um 
negócio saudável. Isso permite que você acompanhe o 
desempenho e o fluxo de caixa do seu negócio e faça  
as mudanças necessárias para alcançar as suas metas. 

Ao acompanhar o seu negócio e analisar o que funciona e 
o que não funciona, você poderá usar estas informações 
para agilizar o seu progresso no Plano de Vendas e 
Marketing. Se você não acompanhar o seu negócio, será 
difícil saber o que você precisa aprimorar.

Incentive sua Organização a seguir este exemplo. Desta 
forma, além de ajudá-la, isso também lhe dará uma ideia de 
como está o desempenho de sua linha descendente e como 
você pode reconhecer o seu sucesso e sugerir melhorias. 

Como você pode fazer isso?
Você pode acompanhar as métricas do negócio de diversas 
maneiras. Escolha a que mais combina com você: 
• No papel: utilize um caderno ou fichário
• Quadro-negro ou branco: você pode ter um em seu 

escritório e fazer anotações pontuais para deixá-las visíveis
• Em seu computador: utilize uma planilha em Excel. Esta é 

a forma mais prática para organizar seus números, fazer 
comparativos de crescimento e ter registros de longo prazo

Não importa como você faz. O importante é acompanhar!

Conheça seu lucro real
Vender muitos produtos não significa necessariamente ter 
bons resultados. É fundamental saber qual é o seu lucro 
real para fazer ajustes e projeções de como deve seguir  
o seu negócio. Vamos entender algumas premissas:
Custo = valor investido por você no negócio, como   
a compra de produtos, despesas de luz, telefone etc.
Receita = valor recebido de seus clientes com a venda 
de produtos.
Lucro = é o quanto você recebeu de seus clientes 
(receita) menos os seus gastos (custo).

Acompanhe seu volume e o de sua Organização
Conforme você viu na página 59, o Bizworks é uma 
ferramenta da Herbalife Nutrition que o ajuda a controlar 
seu volume e o de sua Organização. Por isso, ao contratá-
lo, acesse-o periodicamente e identifique como está 
a sua produtividade e a de cada membro de sua linha 
descendente. Com isso, você poderá comparar os números 
mensalmente e traçar estratégias para potencializar a 
evolução do negócio.

Monte sua agenda de trabalho

DICAS
• Experimente sua estratégia por alguns meses – ela está 

fazendo diferença na sua produtividade? 
• Seja disciplinado e honesto consigo mesmo. 
• Seja consistente – preencha seu controle corretamente e 

nos momentos certos. 
• Adapte o que for necessário – mude o que não estiver 

funcionando, potencialize o que está funcionando.
• Assista à terceira temporada da websérie "Colados no 

Sucesso" para saber mais sobre o Acompanhamento dos 
Números. Acesse: video.herbalife.com.br

• Foque-se nas métricas principais. Isso facilitará bastante o 
acompanhamento do progresso do negócio. 

Atividade/Ferramenta Dias da 
semana

Com quantas novas 
pessoas falei

Quantas compraram 
produtos

Quantas se 
cadastraram

Quantos novos 
acessos

Quantas 
indicações

Café da manhã saudável

Espaço

HOM

Fit Camp

Festa Shake

Gestão do negócio
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Operar o seu próprio negócio certamente gerará muitas dúvidas! Por isso, selecionamos 
algumas das perguntas mais comuns feitas pelos Consultores Independentes Herbalife Nutrition  
para ajudá-lo a encontrar com rapidez as respostas de que você precisa. 

Ganhos Pedidos

Jurídico

Quando e como meus ganhos serão pagos?
A Herbalife Nutrition pagará os seus ganhos após 
a conclusão do mês de volume atual. Os ganhos 
de Atacado e Royalties serão pagos no dia 15 e os 
ganhos do Bônus no dia 20 do mês seguinte. Para 
receber seus ganhos de forma rápida e conveniente, 
você deverá passar seus dados bancários para a 
Herbalife Nutrition, preenchendo o Formulário de 
Cadastro de Conta Ganhos em Reais, que está 
disponível em MyHerbalife.com.br > Meu escritório 
> Documentos & Normas > Formulários de Cadastro 
de Conta > Formulário de Cadastro de Conta Ganhos 
em Reais.
Na impossibilidade de cadastrar uma conta bancária, 
você receberá um cartão pré-pago pelo qual será 
cobrada uma taxa de emissão. Informe-se sobre 
os custos e prazo de recebimento. Os ganhos 
internacionais são pagos exclusivamente em conta 
bancária e necessita fechamento de câmbio. 

Qual documentação eu devo encaminhar  
para receber os meus ganhos locais? 
O cadastro do PIS é obrigatório. Caso o seu PIS não 
tenha sido cadastrado no momento da formalização 
do Contrato, será necessário enviar a numeração 
para liberação dos ganhos. É de extrema importância 
manter também os dados, como endereço e telefone, 
atualizados, pois para a modalidade do cartão pré-pago, 
são informações obrigatórias para a liberação do 
crédito.

Posso comprar produtos de outros países e recebê-
los onde moro? 
Os produtos Herbalife Nutrition são desenvolvidos e 
produzidos para cada país, de acordo com as leis. 
Conforme declarado nas Normas de Conduta do Consultor 
Independente, você poderá encomendar produtos em 
quantidade razoável de outro país para consumo pessoal 
ou para compartilhá-los com membros imediatos de sua 
família. Você poderá adquiri-los para uso pessoal, não para 
revendê-los. Exceto de Porto Rico, Estados Unidos e seus 
territórios, onde só são permitidos efetuar pedidos para 
atender a clientes que residam nestas regiões. Para mais 
informações, leia o capítulo 3.2 - Negócios internacionais - 
do Caderno 2 - Plano de Vendas e Marketing e Normas de 
Conduta.

Os pedidos podem ser mudados? 
Infelizmente, não podem ser feitas mudanças a partir do 
momento em que um pedido foi pago. O nosso processo 
de pedidos é computadorizado; por isso, quando você 
concluir o pedido, ele não poderá ser ajustado ou alterado. 
Portanto, independentemente do método que você escolher 
para fazer o seu pedido, é importante que prepare-o 
com antecedência para garantir agilidade e precisão do 
processamento.

Posso pagar o meu pedido com a conta de 
terceiros? 
Os Consultores Independentes devem pagar os seus 
pedidos com conta própria. Pagamentos provenientes de 
outros Consultores Independentes ou outras contas não 
podem ser aceitos. 

Eu paguei pelo meu pedido há alguns dias por 
transferência bancária, mas ele ainda não foi 
registrado. 
Você deve adicionar o número do pedido na mensagem no 
campo do destinatário, textos ou número de identidade. 
Isso pode acontecer porque o número do pedido não está 
exibido quando chega à sua conta bancária. 

Eu fiz o pedido de alguns produtos há 2 meses  
e a embalagem de um produto estava quebrada. 
Posso trocá-lo por um novo? 
Se você receber um produto e algo estiver errado com 
ele, você terá de nos contatar imediatamente, em no 
máximo 7 dias após receber a encomenda. Se algo estiver 
errado quando você abrir um produto pela primeira vez, 

Qual é a idade para se tornar um Consultor 
Independente Herbalife Nutrition? 
No Brasil, o candidato deve ter, pelo menos, 18 anos 
para se tornar um Consultor Independente Herbalife 
Nutrition. As exigências de idade mínima variam 
de acordo com o país. Para exigências etárias em 
outros países, contate o Departamento de Serviços 
ao Consultor. Nota: um menor que tenha acima de 
16 anos poderá enviar um Pedido para Adesão de 
Menor de Idade, sob certas condições. Contate o 
Departamento de Serviços ao Consultor para mais 
informações.

Perguntas frequentes
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Pagamentos e reembolsos 

30 dias de garantia de devolução do dinheiro
Os clientes podem cancelar os pedidos dentro de 30 dias e 
obter devolução integral. Os 30 dias são contados a partir 
do dia de recebimento dos produtos pelo cliente.
Como Consultor Independente, você deverá devolver o 
dinheiro ao seu cliente e enviar para a Herbalife Nutrition: 
1. Formulário de Solicitação de Reembolso pelo Cliente
2. Recibo
3. A parte não utilizada do produto ou os rótulos originais 
ou embalagens vazias
Envie os itens acima para o endereço: Rua Marina Ciufuli 
Zanfelice, 371 – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05040-000
A Herbalife Nutrition não reembolsa despesas postais.
Quando tivermos recebido os itens acima, enviaremos um 
produto novo.
Verifique a Norma 4.1.4 - Política de reembolso para 
clientes - do Caderno 2 - Plano de Vendas e Marketing e 
Normas de Conduta - para mais detalhes

Posso receber um reembolso na compra do Kit de 
Cadastro do Consultor Independente?
Sim. Você tem o direito de reembolso integral do preço 
da compra, caso opte por cancelar seu cadastro com a 
Herbalife Nutrition, dentro de 90 dias da aceitação do seu 
contrato.

O que é a Taxa Anual de Serviços?
A Taxa Anual de Serviços é paga pelo serviço de 
processamento de dados, oferecido pela Herbalife Nutrition 
para todos os Consultores Independentes. Este serviço é 
computadorizado e mantém as taxas de desconto, registros 
de linha e status de qualificação de todos os Consultores 
Independentes cadastrados. 

A responsabilidade de garantir o pagamento desta taxa  
é do Consultor Independente, uma vez por ano, até a data 
de aniversário de cadastro.

Entre em contato com a Herbalife Nutrition

mantenha-o e entre em contato conosco imediatamente.
Como eu faço um pedido? 
Consultores Independentes Não Supervisores podem 
comprar produtos Herbalife Nutrition diretamente na 
Herbalife Nutrition, de seu Patrocinador ou do primeiro 
Supervisor de linha ascendente. Nota: apenas pedidos 
feitos diretamente na Herbalife Nutrition contam para sua 
qualificação. Quando você se tornar um Supervisor deverá 
comprar apenas diretamente da Herbalife Nutrition. 

Em quanto tempo o meu pedido será processado 
e em quanto tempo receberei? 
Todos os pedidos serão processados tão logo o pagamento 
tenha sido confirmado. O tempo de entrega pode variar, 
dependendo do local e da forma de envio solicitada pelo 
Consultor Independente. 

para obter o valor da taxa.
Por que eu tenho que pagar a Taxa Anual de 
Serviços? Eu fui excluído por não renová-la,
porém gostaria de pagar minha(s) taxa(s) 
passadas. A quais descontos eu serei elegível? 
Ao efetuar o pagamento de suas devidas taxas, você será 
reintegrado ao seu desconto anterior da época da exclusão, 
se você for um Consultor Independente elegível a 25% 
de desconto ou um Consultor Sênior elegível a 35% de 
desconto. Se você for um Construtor de Sucesso ou um 
Produtor Qualificado, a qualificação exige que você se 
mantenha atualizado com a sua taxa.

Eu preciso mudar as minhas informações 
bancárias. É possível mudá-las no sistema 
imediatamente?
Não. Para mudar seus dados bancários precisamos de sua 
assinatura. Para isso, envie o Formulário de Cadastro de 
Contas para a Herbalife Nutrition. Para baixar, acesse:   
MyHerbalife.com.br > Meu Escritório > Documentos   
& Normas > Formulário de Cadastro de Conta.
Você pode enviar de 2 formas:
• Canal Inteligente
• Correios

A partir de quanto tempo receberei o pagamento 
após o envio das informações bancárias para  a 
Herbalife Nutrition?
O formulário deve ser recebido na Herbalife Nutrition até o 
dia 5 de cada mês, para que haja tempo hábil de cadastrar 
a sua conta corrente.
Os pagamentos são feitos todo dia 15 do mês. Caso esta 
data caia no final de semana, o pagamento será realizado 
no próximo dia útil.

Quais são as formas de pagamento?
Depósito identificado direto em conta corrente da Herbalife 
Nutrition, principais cartões de crédito, transferências 
bancárias, boleto e Cartão Visa Electron em pedidos 
efetuados pelo MyHerbalife.com.br são os métodos de 
pagamento
aceitos nas compras de produtos e outros materiais 
da Herbalife Nutrition do Brasil. Conforme a legislação em 
vigor, a Herbalife Nutrition do Brasil não poderá aceitar 
como pagamento cheques em moeda estrangeira, ainda 
que decorrentes de valores eventualmente recebidos pelos 
Consultores Independentes a qualquer título, provenientes 
de filiais Herbalife Nutrition em outros países.
As confirmações dos bancos referentes às transferências 
bancárias, depósitos identificados (seja em cheque ou 
dinheiro), bem como as autorizações de cartões de crédito, 
deverão ser recebidas pelo Departamento Financeiro da 
Herbalife do Brasil até, no máximo, dia 5 do mês seguinte.

Acesse Lista de Preços em MyHerbalife > Meu Escritório > 
Documentos & Normas > Lista de Preços
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Código PIN

ProdutosPontos de volume

Como obter um Código PIN?
Você pode solicitar o código PIN diretamente no 
MyHerbalife. Acesse: MyHerbalife.com.br > Perfil >  
Minha conta > Alterar código PIN ou Esqueci código PIN. 

Eu gerei meu código PIN pelo site, mas não   
o recebi no meu e-mail.
Verifique se o seu e-mail está cadastrado corretamente. 
Acesse: MyHerbalife.com.br > Perfil > Cadastro de E-mail. 
Você poderá editar, caso necessário.

Como eu posso obter mais informações sobre  os 
produtos?
Você poderá encontrar mais informações sobre os produtos 
nestes canais oficiais:
• Guia de Produtos (# N190)
• Catálogo de Produtos (#5174 – 10 unidades |  

#5175 – 20 unidades | #5176 – 50 unidades)
• Herbalife.com.br
• SHAC (Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor):  

São Paulo (11) 3038-4433 | Demais regiões 0800-774-3722

Crianças podem utilizar os produtos Herbalife 
Nutrition?

Os produtos Herbalife Nutrition são desenvolvidos para 
adultos e não é recomendada a utilização por menores de 
18 anos.

Quantos Shakes posso consumir por dia?
Para controlar o seu peso, você pode consumir até 
2 porções de Shake por dia seguindo uma rotina de 
exercícios regulares, alimentação balanceada e um estilo  
de vida ativo e saudável. Você pode substituir uma refeição 
do dia por um Shake se quiser apenas manter o seu peso. 
   
Posso adicionar frutas ou outros ingredientes  ao 
Shake?
Verifique as informações gerais sobre os produtos no Guia 
de Produtos atual. Para obter informações detalhadas sobre 
os ingredientes dos produtos, verifique o rótulo da caixa ou 
embalagem ou ligue para o SHAC. 

Posso preparar o Shake com água em vez de leite?
Os Shakes são considerados como substitutos parciais de 
refeições quando preparados com leite semidesnatado e 
conforme instruções do rótulo.

O que são Pontos de Volume?
Cada produto Herbalife Nutrition tem um Ponto de 
Volume (PV) atribuído a ele. Quando você faz o pedido 
de produtos, você acumula PVs que são usados para 
qualificação e benefícios. Conheça as variações de PV:
Pontos de Volume Pessoal (PPV): Volume comprado 
diretamente da Herbalife Nutrition em seu próprio ID.
Volume Pessoal: Volume comprado por você como 
Supervisor e por todas as pessoas de sua Organização de 
linha descendente, excluídas todas as compras efetuadas 
com desconto de 50% por Supervisores Totalmente 
Qualificados ou em Qualificação.
Volume de Grupo: Como Supervisor, o volume de grupo 
é o volume comprado pela sua linha descendente com 
desconto temporário de 50%.
Volume Total: É a soma do Volume Pessoal de um 
Supervisor com seu Volume de Grupo.
Volume Organizacional: É a porção de volume 
acumulado sobre a qual um Supervisor ganha Royalties.
Volume de Linha Descendente (DLV): É o volume 
inserido pelos seus Consultores Independentes não 
Supervisores de linha descendente comprado diretamente 
na Herbalife Nutrition.
Volume Não Alcançado (não utilizado): É o volume 
produzido por qualquer membro de sua Organização 
Pessoal que não está sendo utilizado com a finalidade   
de qualificação para o nível de Supervisor.
Volume Alcançado (utilizado): É o volume produzido 
por qualquer membro de sua Organização Pessoal que 
esteja em qualificação para o nível de Supervisor.
Qual é a diferença entre Base de Ganho   

e Pontos de Volume?
Base de Ganho é atribuída a cada produto para calcular 
os ganhos. Os Pontos de Volume são atribuídos a cada 
produto com o propósito de qualificação e para determinar o 
nível dos Consultores Independentes no Plano de Vendas e 
Marketing.

Assim que eu atingir a pontuação necessária 
para avançar para o próximo nível de desconto, 
já passo a fazer pedidos com esse desconto 
automaticamente?
Sim. A partir do momento que atingiu a pontuação 
necessária para a qualificação o sistema automaticamente  
já adere ao desconto.
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Departamento de Serviços ao Consultor
São Paulo: (11) 3879-7822

Demais regiões: 0300-789-2122

Canal Inteligente no MyHerbalife.com.br

SHAC (Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor)
São Paulo: (11) 3038-4433 

Demais regiões: 0800-774-3722
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