
Apostila Global Partner 

 
Nessa apostila, você vai aprender a tirar o máximo de proveito 

do sistema da Global Partner. Periodicamente, ela poderá ser 

atualizada, de acordo com as sugestões dos próprios 

participantes. 

Como a tendência é muitas pessoas se interessarem pela nossa 

comunidade, vai ser necessário um material que você possa 

usar para orientar seus indicados, multiplicando-se além da sua 

capacidade presencial. 

Servirá também para saber quem é realmente sério, em termos 

de querer aprender, sem recorrer a você todo o tempo, pois 

sempre que a pessoa pedir uma informação, você pode dizer 

simplesmente para ela: veja o item “tal” da apostila.  

 

 



1. Porque a atividade da Global Partner está dentro da lei 

Está de acordo com Código Civil em seu artigo 538 que diz: 

“Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 

transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.” 

Isso quer dizer que não há nada que proíba a atividade de enviarmos dinheiro 

para outras pessoas. 

 

2. Porque a Global Partner está tendo grande aceitação 

- Porque não é exigido que a pessoa faça indicações para depois ganhar 

dinheiro. Além disso, depois que ela começa a ter lucros, sem ter indicado 

ninguém, fica com força para fazer indicações, pois já tem resultados.  

 

3. Como funciona a Global Partner 

- A Global Partner é uma comunidade de ajuda mútua. No dia 28 de setembro 

de 2018, ela tinha mais de 32.100 participantes, o que permitiu a distribuição 

de mais de 19 milhões de reais, melhorando a situação financeira de muitas 

pessoas. 

Como você ganha dinheiro, então? 

- Para você participar, precisa fazer uma doação de um valor que não vai lhe 

fazer falta, a partir de 200 reais, que vai até 5.000 reais. 

- Dentro de 30 dias, você recebe a doação de um ou de vários participantes 

antigos ou novos, no valor de 100 reais. E isso ocorre durante 6 meses, em que 

você acumula 600 reais de retorno. 

- Porém, se você sacar os lucros mensais e reinvesti-los, terá, ao final de 6 

meses, um retorno de 1.000 reais. 

- Como as doações vão até 5.000 reais, sendo todas múltiplas de 100, você é 

quem faz a sua renda. Doando 5.000 reais, pode chegar a um ganho de 27.000 

reais, depois de 6 meses, caso reaplique os rendimentos mensais. Ou pode 

fazer saques mensais de 2.800 e 2.900 reais, por 6 meses. 



- O lucro mensal corresponde a 57% do valor da doação que você faz. 

- Uma maneira inteligente de participar é ter dois tipos de doações. Uma para 

fazer saques mensais para o próprio uso e outra para reinvestir os 

rendimentos. 

 

4. Como administrar seu negócio Global Partner 

Você precisa se familiarizar com o escritório virtual da Global Partner. 

Para isso, sugiro que você veja tudo em um computador, de forma que saiba 

bem a finalidade de cada link do site – clique em todos eles. 

Muitas pessoas têm boa habilidade com o uso do celular; porém, há algumas, 

principalmente, as de mais idade, como é o meu caso, que se sentem mais 

confortáveis com um notebook ou um PC.  

 

5. Como receber doações 

Vou começar com essa informação porque parece mais interessante. Logo 

abaixo, vou mostrar como se fazem as doações. 

Em cada rendimento solicitado, são descontados 5% para o Global Solidário, 

que é um projeto para ajuda assistencial das comunidades carentes. 

Veja as instruções nas imagens a seguir: 



Esse é o escritório virtual de um dos nossos participantes. Você vai clicar em 

“Ordens em Andamento”, no menu à esquerda.

 

 “Ordens em Andamento” e “Detalhes”, 

 

 

 

 



 

Clicando em “Detalhes”, você vê o conjunto de relógios. Os rendimentos 

podem ser solicitados com 13 dias, 20%, 22 dias, 40%, 26 dias, 50% e 30 dias, 

60%. 

 

O valor solicitado é enviado para “Saldo Disponível”. 

 

 



 

Clique no botão vermelho “Solicitar Ajuda – Pedir doações” e siga as 

instruções. 

 

Escolha “Sacar Saldo Disponível”. 

 

 



 

No espaço “Valor Solicitação”, coloque um valor múltiplo de 100, menor do 

que o que está em “Saldo Disponível”. No exemplo considerado, são 200 reais. 

Clique em “Confirmar Pedido”. 

Ao confirmar o pedido, o sistema começará a buscar as pessoas mais próximas 

que estão oferecendo doação para atendê-lo.

 

 



O sistema indica quem vai atender ao seu pedido. Pode ser mais de uma 

pessoa, de acordo com a sua solicitação. Você só precisa esperar. O doador 

tem 48 horas para atender ao pedido. Caso contrário, será bloqueado por 15 

dias. 

 

 

6. Como cadastrar pessoas 

Para cadastrar pessoas na comunidade, basta você usar o link 
https://www.globalpartnermult.com com o login que você usou para se 
cadastrar. 

Por exemplo, o meu link para cadastrar pessoas é 
https://www.globalpartnermult.com/celso, porque o meu login é celso. 

 

7. Como abrir uma conta Mibank 

Essa operação é muito simples. Basta você acessar 

https://account.mibank.solutions/#/signup - e ir preenchendo. 

É preciso atentar para a necessidade de ter um e-mail válido para poder 

confirmar a conta.  

 

https://www.globalpartnermult.com/
https://www.globalpartnermult.com/celso
https://account.mibank.solutions/#/signup


8. Como configurar a conta Mibank no escritório virtual da 

Global Partner 

Para você poder receber doações, é necessário que a sua conta Mibank esteja 

“dentro e reconhecida” pela Global Partner. 

Para isso, acesse o escritório virtual da Global Partner, vá em “Meu Cadastro”, 

“Contas Recebimento” e preencha os espaços com seu “Nome Titular Mibank” 

e “Número Conta Mibank”. 

Depois, clique em “Gerar Código de Autorização”. 

Vá ao seu e-mail, pegue o “Código de Autorização”, cole no espaço 

correspondente da Global Partner e clique em “Salvar conta”. Esse código tem 

a duração de 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Como enviar doações 

Primeiramente, dentro do seu escritório virtual da Global Partner, clique no 

botão verde – “Enviar Ajuda – Realizar doações”.

Clique em “Doar com Recursos Próprios”.

 



Defina um valor “Mibank” ao seu alcance, múltiplo de 100, e clique em “Criar 

Solicitação”. No exemplo abaixo, o participante escolheu 1.000 reais.

 

 

A ordem foi criada.

 

 

 



Você precisa abrir seu escritório virtual, pelo menos, 2 vezes ao dia, para ver 

se apareceram os beneficiários da sua doação. Quando eles aparecerem, siga 

conforme a sequência abaixo.  

 

Acesse sua conta Mibank para fazer a transferência para a conta do 

participante indicado pelo sistema. Clique em “Transferências” e “Envio de 

Valores entre Contas Mibank”.

 

 



Preencha o espaço “Conta Beneficiário” e “Carregar Beneficiário” para se 

certificar de que se trata do participante indicado pelo sistema. Preencha o 

espaço “Valor” com a quantia que o sistema informou, coloque seu PIN para 

autorizar a transferência e clique em “Transferir”. 

 

Copie o número do comprovante da transação, que é o número formado por 

19 algarismos. 

 



Clique em “Enviar Comprovante”, no escritório virtual da Global Partner. 

 

 

Cole o número do comprovante da transação no espaço para enviá-lo, dentro 

do escritório virtual da Global Partner. Clique em “Enviar Comprovante”. 

 

 

 



 

Sua doação está concluída. 

 

Acesse “Ordens em Andamento” e clique em “Detalhes”, para ver os relógios 

dos rendimentos. Agora, você só precisa acompanhar os relógios para ver o 

momento em que você deseja retirar seus rendimentos. 

 

 



 

 

10. Como usar o dinheiro que está na conta Mibank 

Acesse a sua conta Mibank. 

 

Clique em “Transferências” e “Retirada Para Conta Pessoal”.

 



Clique em “+Adicionar Conta”. 

 
Preencha o formulário com os dados da sua conta bancária e clique em “Salvar 

Conta”.

  

 

 

 



Clique em “OK” para iniciar a sua transferência. 

  

É preciso clicar em cima da conta para que ela fique selecionada para fazer a 

transferência.

  

 

 



Agora, preencha o espaço “Valor” com a quantia que deseja transferir para a 

sua conta bancária. Observe que existe uma taxa cobrada pela Mibank, nessa 

operação. 

  

 

Assim que possível peça para elevar a sua conta para “Pró”, a qual lhe dará o 

direito de um cartão que funciona como crédito, para pagamentos à vista. 

 



11. Estratégia para aumentar seus ganhos na Global Partner 

Como cada ordem dura 6 meses, para que você não fique tirando dinheiro do 

bolso, a cada renovação, é interessante ter 2 tipos de doação: Uma para 

saques mensais como se fosse um salário e outra em que você reinveste os 

lucros mensais. 

Dessa forma, quando chegar o momento de renovar a primeira, você tem uma 

fonte que está sempre crescendo. É ela que vai abastecer você, a vida inteira.  

Aconselha-se a começar doando um valor que não vai lhe fazer falta e ir 

reinvestindo até chegar ao valor que vai satisfazer o seu desejo. 

A pergunta, nesse caso, é: quanto você está precisando para começar a mudar 

de vida? 


