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Sobre o autor 

 

Celso Silva é nascido no Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1950. 
Aos 17 anos ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 
Campinas, São Paulo, e após 3 anos, foi para a Academia Militar das 
Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro, formando-se em dezembro de 
1973. Seguiu a carreira militar, passando para a reserva como coronel. 

Seis meses antes de se aposentar, conheceu uma oportunidade de 
trabalho que era tudo que queria naquela época: Executivo à Distância. 
Poderia trabalhar na sua própria casa, e não teria nem chefes e nem 
funcionários; além disso, ele é quem determinaria suas próprias metas, de 
acordo com a velocidade com que queria crescer profissionalmente. Uma coisa 
que o atraiu bastante nessa oportunidade foi a possibilidade de fazer carreira 
em tempo parcial; fazer carreira era uma experiência que já tinha do Exército e 
que gostou muito. 

Em abril de 2002, iniciou a nova atividade, trabalhando à noite e em 
alguns finais de semana, pois ainda estava no Exército. Transformou seu 
apartamento em um escritório, sem mudar ou comprar nada, pois já tinha 
telefone e computador com acesso à internet.   

Mantém alguns sites de interesse para o marketing multinível, tais como: 
- http://www.comovencer.com/; 
- http://boarenda.net/ 
- http://executivoadistancia.wordpress.com/; 
- http://www.mlmelitesquad.com.br/celsohl; 
- http://celsohl.com/ 

  

 

http://www.espcex.ensino.eb.br/
http://www.aman.ensino.eb.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=32
http://www.aman.ensino.eb.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=32
http://executivoadistancia.wordpress.com/
http://www.comovencer.com/
http://boarenda.net/
http://executivoadistancia.wordpress.com/
http://www.mlmelitesquad.com.br/celsohl
http://celsohl.com/
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1. INTRODUÇÃO 

 
Essas informações só valem para quem já conhece marketing multinível e 

está em uma empresa ou negócio desse setor ou para quem está lendo esse 
artigo para se fortalecer na sua empresa ou negócio atual.É pouco provável 
que alguém que apenas ouviu falar de marketing multinível ou marketing de 
rede esteja pronto para escolher uma empresa ou ser atraído por esse tema. 

Em geral, quando alguém ouve falar de marketing multinível é por meio de 
outra pessoa que já está cadastrada em uma empresa ou negócio desse setor. 
Porém, serve para você ter argumentos para proteger o seu negócio atual, no 
sentido de manter (reter) as pessoas da sua rede ou evitar que elas mudem 
para outro negócio. 

Tudo que apresento aqui é fruto de quase 10 anos de experiência em 
uma mesma empresa, de ter assistido o surgimento de muitas outras ao longo 
desse tempo, e ter verificado as dificuldade e as facilidades para as pessoas 
aderirem ou permanecerem em cada uma delas. É fruto também de estar 
participando de vários negócios na internet com o objetivo de atrair mais 
pessoas para o meu negócio principal, que é uma empresa do ramo do bem-
estar que considero a mais bem posicionada hoje, no setor de marketing 
multinível e para a qual direciono todo o meu foco. 

Passarei a usar, a partir de agora, apenas o termo “negócio” para 
designar uma empresa, um negócio ou um sistema de marketing multinível. 
 

Pontos a serem analisados para escolher um negócio de marketing 
multinível: 

- O produto 
- O plano de remuneração 
- O valor do investimento inicial 
- A facilidade ou a dificuldade de se permanecer dentro do negócio 
- A facilidade de manter a rede de associados 
- A legalidade 
- A possibilidade de usar internet como meio principal de desenvolver     
negócios em contraposição à presença física 
- A carga de trabalho 
- A estrutura e a configuração do negócio 
- A necessidade de fidelizar clientes para se manter ativo 
- A necessidade de se encontrar muitos líderes e ter muita motivação 
para se chegar ao topo 

 
2. O PRODUTO 

 
É muito forte, um negócio que tenha um produto que todos precisam 

independentemente de se querer ou não usar. Isso desperta um grande 
entusiasmo nos novos profissionais e mantém o entusiasmo nos antigos. 
Há produtos também que muita gente deseja, mas não são obrigatórios para 
uma vida melhor. 
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A empresa deve ter produtos exclusivos de forma que, além de 
oferecerem uma ótima qualidade, não sejam copiados por concorrentes. 
Produtos voltados para a saúde e o bem-estar são os melhores para o 
marketing multinível. 
 

3. PLANO DE REMUNERAÇÃO 
 

A empresa deve pagar muito bem em comparação com o investimento e a 
carga de trabalho. 
 

4. VALOR DO INVESTIMENTO INICIAL 
 

O valor do investimento inicial deve ser fácil de ser obtido sem abalar a 
estrutura financeira de um novo associado; e deve ser também fácil de ser 
retornado independentemente do que se ganha com o negócio. 
 

5. FACILIDADE OU DIFICULDADE DE SE PERMANECER DENTRO DO 
NEGÓCIO 

 
Deve-se observar se a carga de trabalho e os valores de investimento são 

compatíveis com a capacidade da maior parte da população, de forma que 
pessoas de qualquer nível de renda e de pouco tempo disponível possam 
suportar, sem trazer danos à sua estrutura familiar. 
 

6. FACILIDADE DE MANTER A REDE DE ASSOCIADOS 
 

Verificar se as tarefas para se manter em atividade sejam de tal tamanho 
que dispense uma excessiva carga de motivação, no sentido de convencer as 
pessoas a permanecerem no negócio; que o produto, as facilidade de trabalho 
e a remuneração, por si só, sejam os motivadores. 
 

7. LEGALIDADE 
 

Que o negócio esteja de acordo com as leis do país e mundiais. 
 

8. POSSIBILIDADE DE USAR A INTERNET COMO MEIO PRINCIPAL DE 
DESENVOLVER NEGÓCIOS EM CONTRAPOSIÇÃO À PRESENÇA 
FÍSICA 

 
Que o negócio possa ser construído tendo a internet como principal meio de 

unir as pessoas, diminuindo a excessiva necessidade da presença física para 
treinar e acompanhar cada nova pessoa e a rede. 
 

9. CARGA DE TRABALHO 
 

Que a configuração do negócio não exija que uma pessoa “morra de 
trabalhar” por muitos anos, para se manter e crescer no negócio – vender muito 
para se manter e recrutar muito todos os meses para encontrar pessoas de 
nível de renda alta é algo desestimulante e traz prejuízos em outras áreas da 
vida de uma pessoa. 
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10. ESTRUTURA E CONFIGUAÇÃO DO NEGÓCIO 

 
Verificar se a estrutura e a configuração do negócio permitam que a pessoa 

cresça e mantenha tudo o que conseguiu como prêmio pelos benefícios que 
levou à empresa, nos momentos em exerceu atividades com mais intensidade. 
Que a pessoa não seja penalizada por causa dos momentos de menor 
desempenho. 
 

11. NECESSIDADE DE FIDELIZAR CLIENTES PARA SE MANTER ATIVO 
 

Optar por um negócio cuja exigência para se manter ativo e ser exemplo de 
duplicação não necessite da fidelização de clientes. 
 

12. NECESSIDADE DE SE ENCONTRAR MUITOS LÍDERES E TER MUITA 
MOTIVAÇÃO 

 
Considerando-se a dificuldade de se encontrar líderes, é preciso que o 

negócio possa se manter o tempo que for necessário até encontrá-los, em 
qualquer profundidade. Que a ausência de líderes em níveis mais altos não 
seja fator determinante do fracasso do negócio. 
 

13. NEGÓCIOS QUE MAIS VALORIZAM OS FATORES DE ANÁLISE 
CITADOS 

 
- Mona.Vie; 
- Mytravel and Cash; 
- Stiforp 
 

14. MONA.VIE 
 

a. O produto 
 

Voltado para proporcionar energia, bem-estar e controle de peso. É algo 
que todas as pessoas precisam, sem exceção, embora muitas não saibam o 
que vem a ser bem-estar até experimentá-lo. Muitas pessoas deixam de 
usufruir os benefícios desses produtos por falta de dinheiro. 
 

b. A remuneração 
 

Paga em forma de bônus, por não enfatizar a atividade de vendas, mas 
esses bônus passam de 50% do valor dos produtos. 
 

c. A estrutura e configuração da rede 
 

Utiliza o marketing binário aperfeiçoado, de forma que as pessoas mais 
novas são beneficiadas pelas mais experientes ou capazes, recebendo novos 
integrantes em suas redes que vieram por derramamento. Isso constitui um 
grande incentivo à permanência daqueles que ainda não estão muito seguros. 
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d. O valor do investimento inicial 
 

De 700 a 3000 reais, dependendo dos produtos, sendo que com 700 reais, 
o distribuidor recebe os benefícios integrais do plano de remuneração. 
 

e. A facilidade ou dificuldade de permanecer no negócio 
 

Com 50 pontos de volume, para um dos produtos, o equivalente a 301 
reais, a pessoa é considerada ativa no negócio. 
 

f. A facilidade de manter a rede de associados 
 

Nenhuma pessoa é excluída da rede ou prejudicada por permanecer inativa 
por longo tempo, e não perde a sua rede por falta de atividade. 
 

g. A legalidade 
 

Está de acordo com as exigências dos órgãos do governo. 
 

h. A possibilidade de usar internet como meio principal de desenvolver 
negócios em contraposição à presença física 

 
Embora a presença física seja produtora de melhores resultados, as 

atividades com base na internet são totalmente viáveis, tendo em vista que 
detalhes do trabalho, por serem mínimos, são totalmente passíveis de serem 
treinados pela internet. 
 

i. A carga de trabalho 
 

Tendo em vista que a atividade de vendas é dispensável, pois você pode 
chegar ao topo sem ter vendido um produto sequer, a carga de trabalho fica 
reduzida apenas ao recrutamento de novos distribuidores. Se você trabalhar 
forte no período de 6 meses a 1 ano, pode chegar ao topo em 3 anos. 
 

j. A necessidade de fidelizar clientes 
 

Essa é uma atividade totalmente desnecessária para se ter um excelente 
negócio, pois para estar ativo e ganhar todos os bônus, basta adquirir uma 
pequena quantidade de produtos para o próprio consumo do distribuidor. 
 

k. A necessidade de se ter muitos líderes desde o início para se chegar ao 
topo 

 
Tendo em vista que o esforço para se manter ativo é pequeno e os bônus 

que chegam são grandes, você constrói um grande grupo, mesmo antes de se 
tornar um grande líder ou encontrar muitos outros líderes. 
 

l. Site para informações sobre a empresa e recrutamento no Brasil e no 
exterior - http://comunidadesaudavel.wordpress.com/ e 
http://www.monavieinternational.com/Web/BR/pt/index.dhtml 

http://comunidadesaudavel.wordpress.com/
http://www.monavieinternational.com/Web/BR/pt/index.dhtml
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15. MYTRAVEL AND CASH 
 

a. O produto 
 

Estada de 3 diárias para casal em hotel de 3 a 5 estrelas. 
  

b. A remuneração 
 

Paga, como primeiro bônus, mais do que 6 vezes o investimento inicial. 
Esse bônus é repetido periodicamente, sem necessidade se tirar dinheiro do 
bolso. 
  

c. A estrutura e a configuração da rede 
 

Sistema inovador de matrizes em que é necessária a colocação de 
apenas 2 pessoas e o crescimento é ajudado por outras pessoas do grupo. 
 

d. O valor do investimento inicial 
 

649 reais. 
 

e. A facilidade ou dificuldade de permanecer no negócio 
 

Como o investimento é único, a facilidade de se permanecer é total. 
  

f. A facilidade de manter a rede de associados 
 

Como o investimento é único, a tendência da rede é permanecer. 
  

g. A legalidade 
 

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.  
 

h. A possibilidade de usar internet como meio principal de desenvolver 
negócios em contraposição à presença física 

 
O produto dispensa treinamento, por ser conhecido do público em geral. 

Pode-se desenvolver esse negócio totalmente pela internet, inclusive os 
treinamentos. 
 

i. A carga de trabalho 
 

Tendo em vista que a atividade de vendas é inexistente, você pode 
chegar ao topo sem ter vendido um único produto. A carga de trabalho fica 
reduzida apenas ao recrutamento de novos associados ou apenas 2, por toda a 
vida. 
  

j. A necessidade de fidelizar clientes 
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Essa é uma atividade não considerada porque os próprios profissionais 

são os clientes. 
  

k. A necessidade de se ter muitos líderes desde o início para se chegar 
ao topo 

 
Tendo em vista que o esforço para se manter ativo não existe e os 

bônus que chegam são grandes, você constrói um grande grupo, mesmo antes 
de se tornar um grande líder ou encontrar muitos outros líderes. 
 

l. Site para informações sobre a empresa e recrutamento no Brasil e no 
exterior - http://celsohl.wordpress.com/?p=3257 e 
http://mytravelandcash.com/celsodv 
  

 
 

 
16. STIFORP 

 
a. O produto 

 
Serviço mundial de divulgação de negócios que funciona no piloto 

automático, aumentando significativamente os resultados do seu negócio atual. 

b. A remuneração 

Paga em forma de bônus pelo recrutamento de novos associados. 
 

c. A estrutura e configuração da rede 
 

Utiliza-se do marketing binário com derramamento mundial. 
 

d. O valor do investimento inicial 
 

49,95 dólares. 
 

e. A facilidade ou a dificuldade de permanecer no negócio 
 

Contribuição mensal de 9,95 dólares e renovação anual do plano. 
 

f. A facilidade de manter a rede de associados 
 

Nenhuma pessoa é excluída, mas deixa de receber os serviços, caso 
fique inativa. 
 

g. A legalidade 
 

http://celsohl.wordpress.com/?p=3257
http://mytravelandcash.com/celsodv
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Não tem vínculo legal com os órgãos do governo brasileiro. Caberá a 
cada associado tomar providências no caso de declaração de imposto de 
renda. 
 

h. A possibilidade de usar internet como meio principal de desenvolver 
negócios em contraposição à presença física 

 
Embora a presença física seja produtora de melhores resultados, as 

atividades com base na internet são totalmente viáveis, tendo em vista que 
detalhes do trabalho são totalmente passíveis de serem treinados pela internet. 
 

i. A carga de trabalho 
 

Por conta de cada associado de acordo com o objetivo de cada um. Se 
você trabalhar forte em 3 meses, ganha um bom dinheiro e melhora a 
divulgação do seu negócio principal. 
 

j. A necessidade de fidelizar clientes 
 

O assunto cliente não é considerado nesse tipo de negócio. 
 

k. A necessidade de se ter muitos líderes desde o início para se chegar 
ao topo 

 
Tendo em vista que o esforço para se manter ativo é pequeno, você 

constrói um grande grupo, mesmo antes de se tornar um grande líder ou 
encontrar muitos líderes, principalmente porque a empresa realiza 
apresentações e treinamentos na internet. 
 

l. Site para informações sobre a empresa e recrutamento no Brasil - 
http://celsohl.STIFORPBR.com. 

 
 

17. CONCLUSÃO 
 

O mais sábio é fazer uma integração de negócios de forma a conduzir 
candidatos para seu negócio principal. Uma sugestão é associar-se 
primeiramente à My Travel & Cash. 

Na My Travel & Cash, são necessários 650 reais de investimento, uma 
única vez, indica-se 1 ou 2 pessoas e depois de um tempo curto, ganha-se 
2600 ou 5100 reais, que serão repetidos ao longo do tempo. 

Depois que estiver obtendo resultados interessantes, promove-se a 
Mona.Vie, para que as pessoas tenham acesso a produtos voltados para a 
saúde; não cuidar da saúde não é uma boa opção. 

Ficando o negócio principal em 2º lugar, descartamos a principal desculpa 
pela qual as pessoas não colocam a saúde em primeiro lugar: falta de dinheiro. 

O Sistema Stiforp poderá ser agregado a qualquer momento, para 
intensificar a divulgação dos demais negócios. 

http://celsohl.stiforpbr.com/

