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Lição 16
Como Conseguir Distribuidores

Introdução

Depois de aprender a vender os produtos e de ajudar seus clientes a obter resultados, é necessário que você aprenda a
construir sua própria organização de distribuidores.

Por que conseguir distribuidores? Porque é o único modo pelo qual você pode multiplicar seu trabalho e seu esforço, bem
como suas rendas. Não importa quão alto seja seu lucro nem que seu esforço pessoal seja máximo, seu próprio esforço nunca
superará o esforço de 10 pessoas ou de 100. Assim a melhor forma de multiplicar suas rendas é procurar a ajuda de mais
pessoas, porque 20 mãos podem mais que somente 2.

É melhor ganhar 1% do esforço de 100 pessoas que 100% de seu próprio esforço.

Porque, embora suas vendas se multipliquem ao máximo, você nunca poderá atender sozinho a todas as reuniões que puder
gerar. Sempre precisará de ajuda. E a Herbalife permite que você tenha toda a ajuda que você queira, isto é, não há nenhum
limite no número de distribuidores que você possa colocar na sua organização. Isto não significa que, por ter distribuidores
você não deve continuar vendendo ou trabalhando. A idéia é que você continue fazendo seu trabalho e também consiga
distribuidores que o ajudem. Com o passar do tempo as rendas que você obtém de seus distribuidores ultrapassarão e muito
as rendas que você obtém de seu próprio esforço.

Os distribuidores novos sempre perguntam o que é melhor: dedicar-se a conseguir clientes ou dedicar-se a conseguir
distribuidores? A resposta será dedicar-se a ambos. Primeiro aos clientes e depois aos distribuidores. Não é muito
aconselhável depender totalmente do esforço dos outros, assim faça sua parte e deixe que seus distribuidores só o ajudem.
Nem é aconselhável que você só se dedique às vendas. Embora seja muito bom ganhar dinheiro vendendo, sempre é bom
obter rendas extras pela ajuda de seus distribuidores.

O que é que o distribuidor da Herbalife faz? Se for distribuidor de período integral, conquista os clientes e recruta os
distribuidores o tempo todo e também ensina os outros a vender e a recrutar. Se for distribuidor de meio-período, faz
exatamente a mesma coisa. Vende e recruta em meio-período e também ensina os outros a fazer a mesma coisa. Nisto
consiste todo nosso trabalho.

É muito arriscado que um distribuidor novo se dedique somente ao recrutamento de outros distribuidores e não a conquistar
clientes. Isto porque obter os distribuidores da forma habitual que nós normalmente fazemos na Herbalife, isto é, por anúncios
de jornal e reuniões em salas e salões de hotéis custa dinheiro e é muito provável que o distribuidor não tenha este dinheiro.
Gasta seu capital investindo em aluguel de salões e anúncios de jornal antes de começar a receber rendas de sua
organização. É o que acontece com alguns. Porque é arriscado? Porque as rendas que obtêm pelas vendas de produtos que
seus distribuidores fazem, começa a chegar depois de 30 a 45 dias, que é o tempo habitual para o distribuidor novo começar a
vender. Enquanto isso, pode-se gastar uma fortuna antes de criar uma grande organização, principalmente por falta de
liderança e experimenta neste tipo de negócio.

O crescimento é lento
Há distribuidores que crescem bastante rápidos, mas eles são muito poucos e raros. São as pessoas muito trabalhadoras, com
bastante carisma, muita liderança e principalmente muita seriedade e honestidade que realmente começam imediatamente a
falar com muitas pessoas. E eles não perdem nenhum tempo para começar. Mas desafortunadamente a maioria dos
distribuidores novos não é assim. Isto significa que a maioria dos distribuidores não são muito trabalhadores e lhes falta
liderança. Para eles este negócio fica lento e o crescimento da organização também fica lento.

A única fase rápida de crescimento é quando começar em uma área nova ou virgem. Fase que dura de 6 até 12 meses. Depois
o crescimento volta ao ritmo normal, que na realidade é lento. Mas pelo fato de que é lento para a maioria dos distribuidores,
não significa que não crescerá ou funcionará. É lento mas funciona. Por que é lento não significa que não é possível fazer uma
fortuna. Para esses que são lentos, continua a ser possível que entre lucros e Royalties eles cheguem a R$ 2.000,00 por mês
ao fim do primeiro ano. A R$ 8.000,00 por mês ao fim do segundo ano. E a R$ 20.000,00 por mês ao fim do terceiro ano. Para
esses que são rápidos eles podem chegar entre lucros e Royalties aos R$ 20.000,00 por mês ao final do primeiro ano.
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Todos os Distribuidores devem trabalhar
Muitas pessoas entendem mal este negócio. Acreditam que o objetivo é conseguir muitos distribuidores de forma que eles
trabalhem, Isto é, de forma que eles façam o trabalho braçal como vender e quem os recrutou não tem que fazer nada mais
além do que esperar os cheques de comissões ou de Royalties. Este é um erro. Todo distribuidor deve trabalhar sempre, todos
os dias. E todo distribuidor deve saber vender estes produtos e também deve saber como recrutar. Não há nenhuma forma de
você ensinar o que você não sabe, como também você não pode dar o que você não tem. Ninguém pode compartilhar o que
não possui.

Recrutar e vender são a mesma coisa
Conseguir distribuidores é basicamente igual a conseguir clientes. O que fazemos é compartilhar a oportunidade para melhorar
a renda dele e tornar-se independente. Com clientes nós compartilhamos a oportunidade de melhorar a saúde. Isto é, o que
nós fazemos é compartilhar a oportunidade da Herbalife com todos. Quanto mais você compartilha mais dinheiro você ganha.
No início, o que proporciona mais dinheiro, em quantidades maiores e principalmente muito mais rápido são as vendas dos
produtos. Com este dinheiro é muito mais fácil financiar as despesas de recrutamento e você acaba tendo as duas rendas ao
mesmo tempo. Desta forma você já está completo e deve sempre se manter assim, completo. Vendendo e ganhando dinheiro
de suas vendas e recrutando e ganhando dinheiro de seus distribuidores.

O que você precisa para conseguir Distribuidores?

Usar os produtos
Você não deve esquecer que chegou até este ponto em seu negócio devido aos resultados que obteve com estes produtos,
isto é, os resultados são a chave de tudo. Graças a esses resultados você decidiu vender estes produtos, graças a esses
resultados você consegue os clientes e ganha dinheiro com eles e agora graças a esses resultados você construirá uma
grande organização de distribuidores. Isto é, o valor que estes produtos representam não está somente nos rótulos deles, nem
por serem dos Estados Unidos, ou porque os frascos tem valor elevado, Não! O valor destes produtos reside em seus
resultados. Porque você poderia ser um bom vendedor, o melhor de todos os vendedores no mundo, mas se estes produtos
não proporcionassem os resultados que eles alcançam, você semearia mas nunca colheria. Você faria algumas vendas, mas
seu negócio não multiplicaria e se seu negócio não multiplicar, nem suas rendas fariam isto. Sem resultados é impossível que
seu negócio perdure. Seu sucesso na Herbalife depende dos resultados dos produtos, não importa se você é um bom
vendedor ou vendedor ruim, um bom recrutador ou um recrutador ruim.

Os resultados são como imãs que atraem os clientes, e estes imãs podem atrair muitos clientes. Por que? Porque os
resultados fazem a diferença total. Isto é, se você tem resultados fala de uma certa maneira, mas se você não os tiver, você
fala de outro modo completamente diferente. Os resultados influenciam no que você sente, no que você diz, no que faz e o que
pensa. Os resultados dão segurança e emoção e isso é contagioso, Isto é, este convencimento é algo que é transmitido e
convence outras pessoas. Então, com resultados você vende os produtos e constrói uma história em seu negócio. Isto é, uma
história dos resultados de seu negócio.

Veja deste modo: os resultados que você obteve com os produtos atraem clientes. Com os resultados deles consegue mais
clientes. Estes resultados multiplicam e seu negócio também. Os resultados de seus clientes formam os resultados de seu
negócio, com isto você constrói sua história no negócio e estas histórias de clientes e de rendimentos conseguem os
distribuidores. O segredo de tudo são os resultados. Os resultados representam uma mina de ouro inesgotável. Tudo aquilo
você tem que fazer é pôr os resultados a trabalhar e deixar que trabalhem para você. Então, você tem que sempre manter seus
resultados, você não pode permitir que escapem porque naquele momento que ele desaparece, tudo desaparece e tudo
termina. Enquanto houver resultados este negócio continuará existindo. Graças aos resultados ficou vivo e crescendo, apesar
dos ataques de outras companhias, da indústria farmacêutica, dos médicos, da imprensa e de máfias comerciais.

Então, você tem que tomar estes produtos diariamente para manter seus resultados vivos e poder transmitir isto a mais
pessoas. E seu negócio dura para sempre. Com estes resultados a Herbalife conquistará o mundo inteiro e estes resultados
lhe farão milionário.

As pessoas têm que ver que você acredita totalmente nos produtos e que você quer ajudar aos outros. A estas alturas seu
modo de sentir as coisas deve ser genuíno, porque caso contrário não perdurará neste negócio. Você tem que se envolver
emocionalmente com os produtos e continuar construindo sua história dia após dia. Quando as bases são falsas, cedo ou tarde
elas caem. Por isso é muito importante que você acredite no que faz e essa credibilidade só emana dos resultados.
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Vestir o Button – “Trabalhe em Casa. Pergunte-me Como”
O button serve como uma desculpa para falar com pessoas, a função do button é chamar a atenção e realmente faz isto.
Assim, você pode usar o button como pretexto para falar com alguém, principalmente se você nota que alguma pessoa fica
olhando seu button. Esta pessoa pode se interessar pelo negócio e se tornar seu distribuidor. Há algumas pessoas que lhe
perguntam de pronto o que significa esse button e ao responder você escolhe se fala do produto ou do negócio, ou de ambas
as coisas. A melhor coisa sempre será convidar esta pessoa para alguma de suas reuniões.

Falar com pessoas
• Procure alguém com quem falar

Para conseguir distribuidores você tem que falar com dois tipos de pessoas: Com os que você conhece e com os que não
conhece. Estes são os únicos tipos de pessoas que existem no mundo para você. Se vê alguém na rua pode ser que você
o conheça ou que você não o conheça, não há mais ninguém.

• Conhecidos / Clientes satisfeitos
Você tem que falar com todas as pessoas que você conhece e também com seus clientes satisfeitos. Os que obtiveram
resultados com os produtos são os melhores candidatos para que sejam os melhores distribuidores. Principalmente os
clientes com quem você fez reuniões na casa deles e eles viram quantos programas você vendeu por reunião. A única
coisa que você tem que fazer é lhes pedir que continuem com as reuniões e com o negócio. E normalmente, eles resultam
em ser os melhores distribuidores que você pode encontrar.
Outros são os clientes que mais convidados levam para as reuniões. Faça-os ver quantas pessoas estão interessadas
nos produtos e os convide a ser distribuidores para que ganhem dinheiro junto conosco. É certo que dirão que sim.
Outros são os clientes com quem não faço reuniões em suas casas mas eles me dão muitas referências. Normalmente
convido para minhas reuniões. Estes clientes são as pessoas a quem normalmente muitos perguntam sobre os resultados
deles. Então eu peço se eles perceberam quantas pessoas perguntaram e quantas referências eles me deram para então
lhes oferecer que se tornem distribuidores. E então mostro que eles podem vender nos tempos livres deles. Igualmente a
resposta habitual é sim.

• Círculo de Influência
Seu círculo de influência são as pessoas as quais pode influenciar e são as pessoas com as quais mais entra em contato
diariamente. E para falar com todos eles é melhor que você faça uma Lista de Conhecidos.

• Lista de conhecidos
Nesta lista você tem que incluir todos aqueles a quem você quer falar do negócio, isto é, se você não quiser fazê-lo cliente,
então faça-o distribuidor. E se alguém não pode ser seu distribuidor, faça-o seu cliente, seja quem for. Então, nesta lista
inclua todos seus amigos, seus companheiros, seja do trabalho, do clube, de esportes, de religião, seus vizinhos, colegas
de escola, novos e antigos, etc.. A esses de quem se lembra, fale com todos e com cada um deles, até terminar a lista. Não
esqueça de incluir seus parentes, familiares próximos e distantes. É curioso, mas se você tem inimigos, também os inclua
lá. Não esqueça o gerente de Banco, barbeiro, dono do bar, isto é, as pessoas com que tem contato comercial, do
açougueiro ao seu médico. As pessoas que lhe vendem algo, são também pessoas que você conhece um pouco e muitas
vezes nós os esquecemos porque nosso tratamento com eles é de negócio. Com pessoas que você faz negócios, fale
deste negócio, assim fácil. A idéia é que você tente compartilhar esta oportunidade, primeiro com pessoas que você
conhece e que te conhecem.

• Os seus conhecidos
Relacione todos seus conhecidos, com suas ocupações.

Exemplo: Eduardo Salazar .............. Médico
Mara Sanchez.................. Secretária

Nesta lista inclua todos seus parentes, próximos e distantes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, clube, religião, partido
político, ou pessoas com quem tem relações comerciais, como seu médico, dentista, gerente de banco, contador, professor,
padre, seus patrões, seus empregados, o que lhe vende provisões, o garçom, etc.
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• Os estranhos ou as pessoas que você não conhece
Você também tem que compartilhar esta oportunidade com pessoas que não conhece e a melhor forma de fazer isto é:

• Button
Este instrumento foi projetado para chamar a atenção das pessoas. E consegue isto! Quando alguém fica olhando o
button, normalmente perguntamos:

– Já sabe o que é Herbalife?
E normalmente eles respondem que não. Imediatamente começo a explicar a eles. Se eles me respondem:

– Sim, mas isso não é para mim...
Eu o cumprimento e esqueço aquela pessoa. Outras perguntas que eu faço:

– Já sabe que você pode ganhar muito dinheiro com a Nutrição Celular?
– Já sabe que estamos procurando muitas pessoas para trabalhar conosco?

Quando a pessoa está interessada convido-a para uma reunião de negócio, normalmente para a próxima. A idéia é
falar com todas as pessoas que você encontra. Isto é, com todas as pessoas que você tem contato, seja onde for e
esteja onde estiver. Isto é, na rua, no ônibus, com o motorista de táxi, no restaurante, na loja, quando está na fila do
banco, no supermercado ou em algum escritório. Quando você vai para algum lugar de diversão como o cinema,
teatro, concertos, etc.. Quando você vai viajar, quando você encontra alguém que você não tinha visto durante muito
tempo, etc. Você tem que tirar proveito de todos os momentos oportunos para falar de seu negócio, sem medo nem
vergonha. As perguntas típicas que as pessoas fazem quando conversamos:

– O que você faz? No que você trabalha?
Imediatamente deve aproveitar-se para falar do negócio. Que oportunidade melhor que esta? Muitos distribuidores
que fracassam nisto esquecem de falar do negócio e quando eles percebem os próprios parentes deles já são
distribuidores com êxito, mas de outra pessoa. Tenha certeza que todos seus parentes saibam que você está neste
negócio.

• A quem buscar? Que tipo de pessoa procurar?
Só existem dois tipos de pessoas: Os satisfeitos e os insatisfeitos.

• Os satisfeitos
São aqueles que têm tudo. O rendimento que querem, a atividade que querem, estão onde querem, com o que
querem, têm suficiência de tudo, isto é, eles vivem sem problemas econômicos. São as pessoas que pertencem ao
nível de vida Super Alto ou pelo menos Alto. Isto é, são pessoas com sucesso econômico. Este tipo de pessoas é
impossível que entre na Herbalife, porque não há nenhuma razão para que o façam. Felizmente pessoas nesses
níveis são muito poucos e quase não chegam a 5% de toda a população. Os 95% restantes são fracassados
economicamente, eles estão nos níveis de vida de Meio alto até o nível de vida Miserável. Nestes níveis há muitas
pessoas enganando-se a si mesmas. Sentem-se satisfeitas e, então, eles não procuram melhorar. Estas pessoas
também não encontram uma razão para Herbalife. São as pessoas que não vêem a própria realidade. Com estes é
necessário esperar que a situação de sua vida mude e então os recrutar, isto é, quando vêem as coisas da cor que
realmente são então eles começam a procurar uma oportunidade e lhes ofereço esta. E então é muito fácil recrutá-
los. É comum que os fracassados fiquem satisfeitos com pouco. O pequeno sempre come pouco, menos que o
grande.

• Os insatisfeitos
Todos nós que entramos neste negócio compartilhamos algo em comum: somos pessoas insatisfeitas. Todos,
estávamos insatisfeitos com algo e entramos na Herbalife esperando que a Herbalife nos ajudasse a ficar satisfeitos.
Então, nós devemos nos concentrar em procurar as pessoas insatisfeitas. Não importa a idade, a preparação, se é
profissional ou não, os antecedentes, as experiências prévias, os tipos de trabalhos ou ocupações prévias. Não
importa o sexo, se é homem ou mulher, se é deste país ou de outro, não importa a raça, a cor, nem as convicções
religiosas ou políticas. Não importa a atividade atual, se é uma pessoa ocupada ou não, se tem emprego ou não, se
gosta do negócio ou não, se tem tempo ou não. Não importa o aspecto físico. Isto é, não importa nada. Se estão
insatisfeitos podem achar acomodação ou solução para os problemas deles na Herbalife. Como saber isto? De um
modo muito fácil: Perguntando-lhes.

Por outro lado, os distribuidores da Herbalife são pessoas de negócio. Assim que entramos na Herbalife, de algum modo
gostamos ou nos chamou a atenção os negócios.

Só ha dois tipos de pessoas: Os que gostam de negócios e os que não gostam.

É impossível que pessoas para as quais ter um negócio não lhes chama a atenção, que entrem na Herbalife. Mas há as
pessoas que gostam de negócios e nunca tiveram um. O importante não é se teve ou não um negócio previamente. O
importante é que, pelo menos, gostem de negociar, de ter um negócio próprio. Então, nós que nos tornamos distribuidores
da Herbalife e temos êxito neste negócio, antes de entrar tínhamos duas coisas em comum: Éramos pessoas insatisfeitas
e os negócios nos chamavam a atenção. Este é o tipo de pessoas nas quais temos que nos concentrar.
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Insatisfeito com o que?
• Rendimentos

A maior parte das pessoas que entram na Herbalife são as pessoas que estão insatisfeitas com o que ganham. Não
importa se é um empregado, um profissional liberal ou uma pessoa de negócios com um pequeno comércio estabelecido
ou qualquer outro tipo de empresa. Se as rendas que esta pessoa obtém não o satisfizerem, não importa a quantidade que
obtenham. Se não o satisfazem ela é a melhor candidata para entrar na Herbalife. Estas são pessoas que gostam do que
fazem, mas não gostam do que ganham. A maioria delas procura rendas extras de meio-período. Quase todos nós
começamos deste modo. Outros são as pessoas “ambiciosas” e outros são os que estão "quebrados".

• Atividade ou carreira
Há pessoas satisfeitas com o que ganham mas insatisfeitas com o que fazem. Se for um empregado, já está cansado da
rotina diária ou de apoiar o "chefe". Se for pessoa de negócio, ganha um bom dinheiro, mas com uma atividade que gera
muitos problemas. E se está cansado dos problemas, tornar-se distribuidor da Herbalife representa ganhar muito mais
dinheiro com muito menos problemas. Há pessoas que não têm possibilidade de fazer carreira no que eles fazem, isto é,
não há futuro no que eles fazem ou eles já chegaram ao ponto mais alto na carreira deles. A Herbalife representa toda uma
carreira para todo aquele que queira segui-la. E não importa se é homem ou mulher, esta carreira é a mesma para ambos,
ao contrário de outras profissões, reservados só para homens ou exclusivamente para mulheres. Ou seja, nós temos uma
oportunidade para todos.

• Falta de desafio
Há pessoas que não podem viver sem desafios, eles são aquele tipo de pessoa que sempre querem ter algo ou alguém
contra o que competir. São as pessoas que gostam de ganhar. Assim que acabam os desafios em uma atividade,
imediatamente eles procuram outra. Porque sem desafios a vida é enfadonha. Outros chegam ao máximo da carreira deles
e depois disso não há mais nada a fazer, assim, automaticamente eles correm atrás de desafios. A carreira na Herbalife
esboça uma série de desafios interessantes e infinitos que torna o negócio muito atraente para estas pessoas. Para
pessoas de sucesso os desafios são muito importantes. Ter um desafio em sua frente, é ter algo mais importante que todo
o resto que pudesse se preocupar. O desafio atrai totalmente sua atenção. O desafio o impele a fazer coisas diferentes,
falar de um modo diferente, pensar de um modo diferente, agir de um modo diferente. Tudo o que faz é de forma diferente.
Você vai mais tarde para cama, você acorda mais cedo. O desafio põe sabor à vida. O homem que se impõe o desafio de
alcançar algo, não importa o que ele tenha que fazer, se torna um homem especial. Pessoas sem desafios ficam
enfadonhas, tudo dá no mesmo, tudo perde cor. Eles sentem que o papel deles no mundo terminou. Então, os desafios dão
vida. Estas pessoas insatisfeitas com os desafios atuais ou sem desafios são candidatos excelentes para se tornar
distribuidores da Herbalife. Toda vez que eu falo com meus distribuidores, eu gosto de pôr desafios na frente deles, porque
os desafios fazem a tarefa divertida. Os desafios são as ferramentas que forjam os homens fortes. O desafio é um passo
além do simples desejo. É um passo além de querer algo. Se nós unirmos um desejo que queima, mais um desafio, nós
obtemos uma das forças mais poderosas neste mundo e, com esta força, qualquer ser humano alcança o que parece
incrível, o que parece impossível!

• Falta de Independência
Outro grupo de pessoas que nós recrutamos são aquelas que desejam ser independentes. Há só dois tipos de pessoas:
aquela que deseja ser dependente toda sua vida, e aquela que procura a independência em algum ponto, seja financeiro ou
no trabalho. São as pessoas que procuram por sua liberdade. Eu sempre digo a meus convidados que a melhor coisa que
posso oferecer a eles é a oportunidade de ser independente. Herbalife é meu tipo de liberdade. Graças à Herbalife eu
posso viajar ao redor do mundo, sem prestar contas a ninguém. Então, buscamos prisioneiros que querem ser livres. E há
pessoas assim em todos os empregos, em todas as profissões, em todos os trabalhos.

• Pessoas agradáveis, positivas, alegres
Este tipo de pessoas devemos procura-las deliberadamente, porque se forem distribuidores que estejam em sua
organização, vai tê-los por perto durante muitos anos. Se não forem pessoas agradáveis, não espere que a Herbalife os
mude.

Como saber quem está insatisfeito e quem não?

Só há uma resposta: perguntando a todos. Se não está 100% seguro de que está completamente satisfeito, então está
insatisfeito. Não tem saída, é alguém com quem tem que falar, não importa o trabalho que tem, não importa se ela gosta de
nutrição, não importa o posto que tem, não importa nada. Nosso trabalho não consiste em pensar por aquela pessoa, nosso
trabalho consiste em falar com aquela pessoa. Não diga "Porque meu tio ganha muito dinheiro, eu não acredito que se
interesse nisto". Não pense por ele, vá e fale com ele. Você ganha dinheiro por falar, não por acreditar. Deixa que eles
decidam. Quem é você para decidir por eles.
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• Nunca diga
Eu não acredito que deva falar com meu primo José. Não, ele é um profissional liberal próspero, está muito ocupado e
também parece muito satisfeito. Não, você vai e fala com ele e deixa que ele decida. Se você deseja que algo seja bem
feito, procure que uma pessoa ocupada o faça.

• Ninguém sabia que ia encontrar a Herbalife em algum momento da vida
Sendo assim e enquanto isso, tiveram que trabalhar em alguma outra coisa. E mais, ninguém lhes falou que a Herbalife
existia, porque de outro modo talvez tivesse escolhido Herbalife no começo de sua vida profissional. Isto é, quando eles
tiveram que decidir que ocupação ou profissão escolher para trabalharem, ninguém incluiu Herbalife naquela lista. Assim,
eles só poderiam escolher do cardápio que havia naquela lista. E, embora as atividades daquela lista não os satisfizessem
totalmente, de qualquer maneira eles tiveram que escolher uma e acabaram optando por aquela que menos os
desagradava. Porque? porque entre todas essas não havia nenhuma que gostassem completamente. Assim todos estes
anos estão tentando se adaptar àquela atividade. Eles tentaram gostar do que fazem e alguns conseguiram isto talvez, mas
eles não esquecem completamente tudo o que havia sido o ideal para eles. E quando eles acham a Herbalife vislumbram
novamente esse ideal, e não duvidam nenhum minuto em desenvolver esta atividade. Estes estão insatisfeitos com a
profissão que escolheram. As pessoas comuns lhes falam: “Olha, você cometeu um erro de carreira, você deveria ter
sido..." Talvez para alguns Herbalife não é exatamente o que eles mais gostam mas sim o que chega mais próximo.

• Para mim há só dois tipos das pessoas: Os que são para Herbalife e os que não
Para mim não há mais. A Herbalife é para todos, mas nem todos podem ser para Herbalife Por que? Porque para alguns, o
gosto deles não lhes permite ser para a Herbalife, para outros os medos deles, para outros os antecedentes deles, para
outros a falta de confiança neles mesmos, para outros a falta de ambição e para outros as idéias erradas deles, a
ignorância deles, a falta de visão deles, a burrice deles, o ceticismo deles. E alguns ficam assustados com a quantidade de
dinheiro que a Herbalife pode lhes proporcionar.

Algo importante: Não espere que todas as pessoas com quem fala, seja conhecido ou desconhecido, goste do que
você gostou. Acontece o mesmo com o passatempo que você gosta. Por exemplo, jogar basquetebol.
O fato de você gostar de jogar basquetebol não significa que todos seus amigos e familiares que o
cercam também devam gostar dele, não é verdade? Você talvez goste de basquete, e seus irmãos de
natação. É normal. Você gosta da idéia da Herbalife, mas não espere que todos sejam iguais, alguns
acharão a idéia mais estranha e mais louca que ouviram. Toda idéia nova pode ser aceita ou pode ser
rejeitada. Alguns aceitam mais que outros, alguns rejeitam mais, outro menos, é deste modo que
funcionam as coisas. Os que rejeitam a idéia não só rejeitam isto, mas eles também passam a atacá-
la e criticá-la, tratando de destruí-la. Todo o mundo acredita que sua forma de pensar é a correta e
tentam convencer todos disto. Assim isto não é novo, alguns o atacarão e também a sua companhia, o
que é normal. Não deixe que isso vá te desanimar e derrotar, é normal que eles não entendam o que
não conhecem. O que eles procuram é isso, sua derrota para demonstrar que eles estavam corretos.

Recrutar Individualmente

Quando você falar com uma pessoa, não importa se for conhecido ou não, conte sempre a mesma coisa, em qualquer uma
destas duas opções,:

• Explicação em grupo
Convide-os para uma Reunião de Oportunidade de Negócio (HOM) com 50 pessoas ou mais, no escritório, na sala de
um hotel, num auditório, sala de conferências, etc.

• Explicação individual
Tente recrutar individualmente. No sala de uma casa, na mesa de um restaurante ou bar, na escrivaninha de um
escritório, no saguão de entrada de um Hotel, etc. Tratar de recrutar individualmente significa que tenciona que a
pessoa se faça seu distribuidor neste momento. Isto é, não pode esperar até que você o leve a uma reunião. Isto
sempre deve ser feito pessoalmente, não por telefone. Por telefone somente desperta o interesse da pessoa e marque
um compromisso, mas a explicação sempre deve ser pessoalmente.

Quando você fala com alguém a quem vai recrutar individualmente, a conversa é dividida em três pontos:
1. Contar a sua história no negócio, rendimentos e resultados.
2. Explicação breve de todos os Produtos
3. O plano de rendimentos.

O que você faz é tentar “Vender o Plano” e é simples. Aos meus clientes trato de lhes vender os produtos, para meus
distribuidores eu lhes vendo o plano. Por isso não há grande diferença entre conseguir clientes e distribuidores. Quem sabe
conseguir clientes sabe conseguir distribuidores. Aquele que não sabe conseguir clientes, não sabe conseguir distribuidores.
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Com pessoas que você não conhece

Fale com eles quando você os encontrar, não importa onde seja, esteja onde estiver ou seja onde for. Isto é na rua, numa loja,
no banco, no ônibus, no trem, na sala de espera, não importa se você estiver a passeio, férias, trabalhando, fazendo compras,
pagamentos. Se está indo ao hospital, se está fazendo algum curso ou seminário, se está em um parque de diversões, no
cinema, praia, discoteca, comendo em um restaurante, enfrentando a fila de um banco ou supermercado. Numa agência oficial,
abastecendo o carro, no elevador, no salão de beleza, ou em alguma reunião, etc. A idéia é que você fale com todos os que
encontrar!
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Lição 17
O que Dizer para Recrutar

Temos que ter em mente quando conversamos com alguma pessoa a seguinte sequência.

1. Despertar o Interesse.
2. Fazer uma explicação individual.

1. O que dizer para despertar o interesse

Ao falar com as pessoas, seja por telefone ou pessoalmente, você fala com elas de:
• Ganhar mais dinheiro
• Um emprego bom
• Um negócio melhor
• Vender um produto que é vendido fácil e rapidamente

Lembre-se que a coisa mais importante para aquela pessoa é satisfazer as necessidades econômicas dela, resolver os
problemas econômicos dela e melhorar o nível de vida. Nível de vida é semelhante a quantidade e qualidade de confortos.
Nível de vida é determinado pelo nível de rendimentos. Então todos necessitam de melhores rendimentos.

Se é uma pessoa que tem trabalho, falo de um emprego de tempo parcial.

Se é uma pessoa que não tem trabalho, falo de um emprego de tempo integral.

Você pode falar também de ganhar muito dinheiro.
- Oi João, eu quero lhe fazer uma pergunta: Você gostaria de ganhar $ 5.000 por mês?
- Sim, mas como? Fazendo o que?
- Veja, um amigo meu tem um negócio que dá muito dinheiro, ele ganha uns R$_____/mês, e agora esta me ensinando

como eu posso chegar a ganhar R$ 3.000,00/mês fazendo o mesmo negócio. Ele me disse que se eu tivesse algum
amigo ou conhecido que quisesse ganhar dinheiro que trouxesse amanhã, e eu pensei em você. Eu vou me reunir com
ele amanhã a noite, e se você estiver interessado também poderia vir. Diga-me: Você está interessado? Sim ou não?

- Sim, mas do que se trata?
- Eu só sei que distribui alguns produtos nutritivos em vários países e está ligado a Indústria do Bem Estar, mas eu não

saberia como explicar bem a você, por isso, seria melhor que você viesse de forma que ele mesmo lhe explica melhor.
Só quero saber se te interessa ou não? Senão preciso chamar outro amigo.

- Sim me interessa. O que tenho que fazer?
- Tem que vir comigo e conhecer esta pessoa. Você vai se encantar com ele. Ele ganha R$_____/mês,  tem uma casa de

_____, tem um carro marca _____ que vale R$_____, há pouco comprou um _____ há pouco chegou de umas férias
totalmente pagas, etc. E é uma pessoa muito humilde e muito interessante...   ... (Se é uma mulher diga: uma bolsa
marca _____ que vale _____, sapatos marca _____ que eles valem ____, roupas marca ____ que custaram ____ etc.

Nota: Isso é promover a pessoa, é despertar a curiosidade do seu convidado. Promova tudo aquilo que você puder, mas sem
exagerar. Não diga nada que seu convidado não possa acreditar, porque se você exagerar ele não acreditará e isto não
terá nenhum impacto.

Outra forma
- Olá João, eu quero lhe fazer uma pergunta: Me diga se você gostaria de ganhar entre R$1.500 e R$3.000 por mês?
- Sim, mas como? Fazendo o que?
- Veja, tenho um amigo que representa um companhia norte americana de produtos nutritivos, com filiais em vários países.

Eu estou trabalhando com ele e estou indo muito bem. Sabe o que é ir para as lojas e comprar tudo aquilo que você
quer. Eu estou indo tão bem que pode ser que logo largue meu emprego. Ontem ele me disse que precisa de outra
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pessoa com minhas características, ou seja, uma pessoa que goste de tratar com público, e de repente, não sei porque
me lembrei de você. Note,  ele está aqui somente durante dois ou três dias para nos supervisionar e assim sendo se
você estiver interessado você tem que vir falar com ele. Eu tenho que me reunir com ele amanhã à noite, e se você
estiver interessado, poderia vir também. Diga-me: você está interessado ou não?

- Sim, mas o que é?
- Eu não saberia como explicar bem a você, por isso, seria melhor que você viesse de forma que ele mesmo lhe explica

melhor. Só quero saber se te interessa ou não? Senão preciso chamar outro amigo.

A forma indireta
- Oi  João, eu quero lhe fazer uma pergunta: Você sabe de alguém que se interessaria em ganhar R$3.000/mês?
- Sim, eu conheço uma pessoa.
- Quem?
- Eu. Mas fazendo o que?
- Veja, um amigo meu .................

A forma agressiva
- Oi João, quero lhe fazer uma pergunta: Se eu lhe mostrasse uma forma pela qual que você poderia ganhar R$ 3.000/mês

sem deixar de fazer o que agora faz, você se interessaria em conhecer isto ou não?
- Mas fazendo o que?
- Só me diga se esta interessado em conhece-la, então te digo quando e onde vou te explicar isto. Note bem, eu disse R$

3.000/mês sem deixar seu trabalho. Estas interessado em conhecer ou não?
- Bem, sim.
- OK, então nos vemos amanhã a noite em.......

Você pode pedir a opinião para um emprego
- Oi João, me ofereceram um emprego mas eu não estou muito seguro de que seja conveniente ou não. Amanhã eu tenho

uma segunda entrevistas e eu gostaria que você me acompanhasse para me dar sua opinião, e assim me ajuda a
decidir. Você poderia me acompanhar?

- Bem, então eu espero por você em......

Você pode pedir a opinião sobre um negócio
- Oi João, me ofereceram um negócio mas eu não estou muito seguro de que seja conveniente ou não. Amanhã eu tenho

uma segunda entrevistas e eu gostaria que você me acompanhasse para me dar sua opinião, e assim me ajuda a
decidir. Você poderia me acompanhar?

- Muito bem, então eu espero por você dentro....

Você pode oferecer um emprego
Se é uma pessoa que tem trabalho, falo de um emprego de tempo parcial. Se é uma pessoa que não tem trabalho, falo de um
emprego de tempo integral. Você pode dizer que a companhia com a qual esta trabalhando necessidades de pessoas.

Exemplo:
- Oi  Eduardo como estás? Bem. Escute: Vocë  é médico, verdade? Sim, por que? Por que a companhia que trabalho está

precisando de vários médicos urgentemente! Lhe interessaria ter um trabalho de meio-expediênte? A companhia paga
de R$ 2.000 a R$ 5.000/mês! Bem, se você estiver interessado em meia hora eu explico a você o que faz esta
companhia e em que consiste o trabalho, sem compromisso! Mas eu preciso de uma meia hora livre de barulhos e
distrações, para calmamente explicar a você e bem! Quando você deseja que falemos disto? Você quer que nos
encontremos no meu escritório, em um restaurante ou em sua casa?

A forma indireta
- Sr. desculpa que horas são?
- 5:00 pela tarde.
- A propósito, talvez você possa me ajudar. Preciso de pessoas para trabalhar numa empresa de Los Angeles, Califórnia.

Por acaso conheces alguém que queira ganhar R$ 3.000/mês?
- Sim.
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- Quem é esta pessoa?      -    Eu.....

Se é alguém que encontra no ônibus ou no trem.

- Desculpe, você faz o que na vida? R: Eu sou uma enfermeira. Veja que coincidência! Eu não posso acreditar isto. A
companhia com a qual eu trabalho precisa de várias enfermeiras urgentemente. Te INTERESSARIA TER UM
TRABALHO DE MEIO-EXPEDIENTE? A companhia paga de R$ 1.500 a R$ 3.000/mês! Eu sou uma das pessoas que
contrata para esta companhia. Bem se lhe interessa.....

Você pode dizer,  que precisa das pessoas para sua companhia.
Exemplo:

- Oi  Maria como estás? Bem. Você é secretária, certo? Sim, Porque? Porque estou começando minha empresa e ela esta
tendo um crescimento muito rápido. Estou precisando de pessoas para me ajudar! Te interessaria ter um trabalho de
meio expediente? Trata-se de ganhar de R$ 1.500 a R$ 3.000/mês. Bem se estás interessada......

Se é alguém que encontro trabalhando em algum lugar.
- Desculpa, no que você trabalha aqui?
- Eu sou contador.
- Como te pagam aqui?
- Não muito bem, por que?
- Porque estou começando minha empresa e ela esta tendo um crescimento muito rápido. Estou precisando de pessoas

para me ajudar! Te interessaria ter um trabalho de meio expediente? Trata-se de ganhar de R$ 1.500 a R$ 3.000/mês.
Bem se estás interessada......

Se é alguém que trabalha: no caixa de um supermercado, num restaurante, num
banco, num escritório, etc.

- Você é uma Secretaria?
- Sim
- Como eles te pagam aqui?
- Não muito bem, por que?
- Porque estou começando minha empresa e ela esta tendo um crescimento muito rápido. Estou precisando de pessoas

para me ajudar! Te interessaria ter um trabalho de meio expediente? Trata-se de ganhar de R$ 1.500 a R$ 3.000/mês.
Bem se estás interessada......

Você pode oferecer um Negócio
- Oi João como esta indo seu negócio?
- Não esta indo muito bem.
- Te INTERESSARIA TER UM NEGÓCIO que te traga mais dinheiro? Digamos, de 10 a 30 mil reais por mês!
- Sim, mas que  negocio é este?
- Bem, se estiver interessado em meia hora, posso explicar no que consiste o negócio! Mas eu preciso de uma meia hora

livre de barulhos e distrações, para que possa te explicar bem! Quando você deseja que falemos disto? Você quer que
seja no meu escritório, em um restaurante ou em sua casa?

Outra forma.

- João,  tenho um negócio bom pra você. Se trata ganhar de 10 a 30 mil reais por mês, comprovadamente! Se estiver
interessado, me dê meia hora para que te explicar pessoalmente, sem compromisso! Eu não posso explicar a você por
telefone, mas é algo muito bom, uma grande oportunidade! E  temos que começar o mais rápido possível, antes que
outras pessoas comecem, por isso é urgente! Quando você deseja que falemos disto? Você quer que seja no meu
escritório, em um restaurante ou em sua casa?

Ao falar com o dono de um negócio na hora de pagar uma conta
- Este negócio é bom? Te deixa muito dinheiro?
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- Não, já não é um bom negócio.
- Os ganhos não são bons?
- Não.
- TE INTERESSARIA TER OUTRO NEGÓCIO? Que pudesse te dar de 10 a 30 mil reais por mês? Meu trabalho é procurar

pessoas que queiram trabalhar conosco. Se te interessar, em meia hora eu explico a você no que consiste o negócio,
sem compromisso! Mas eu preciso de uma meia hora livre de barulhos e distrações, para que possa te explicar bem!
Quando desejas que falemos disto? Quer que nos encontremos mais tarde quando estiver mais livre?

A Proposta
É muito simples. Se você fala de uma proposta, isto é, do que alguém pode acabar ganhando com este negócio e se a
proposta é suficientemente grande que valha a pena pagar o preço, então é necessário fazer com que esta proposta seja
suficientemente clara e bem entendida. Por exemplo, eu digo: João, você gostaria de ganhar R$ 5.000,00 por mês? Ou, Escute
João, eu tenho um negócio pra você. Acabo de descobri uma grande oportunidade que pode nos deixar mais que R$ 5.000,00
por mês, Te interessa? João seguramente responderá que sim.

Se é um desconhecido, digamos, um amigo de um conhecido meu, sempre espero que me pergunte: - E você, o que faz? E eu
respondo:  Tenho uma empresa que distribui produtos de nutrição celular, a propósito: Você gostaria de ganhar R$ 5.000,00
por mês? Eles geralmente respondem sim,  mas como?

Em outros casos eu lhes falo: Escute, eu tenho algo para você, mas primeiro me diga: Você gostaria de ganhar R$5.000,00 por
mês?  Podem responder que sim ou não! A idéia é impactar a pessoa com esses R$5.000,00, assim eu menciono o dinheiro na
primeira oportunidade possível, e se eu vejo que R$5.000,00 não é um quantidade atrativa para aquela pessoa, eu procuro
falar de uma quantidade maior. A questão é que se o dinheiro não for atraente para aquela pessoa, dificilmente você o terá
querendo fazer algo.

Muitas pessoas fazem coisas por caridade ou somente por um desejo de ajudar a humanidade, mas não espere que alguém
queira distribuir estes produtos por caridade ou por desejo de ajudar ao mundo e seus problemas. Não, os distribuidores que
você conseguir, farão o trabalho e todas as mudanças necessárias por uma simples razão chamada: dinheiro. Assim você tem
que pôr um anzol de dinheiro suficientemente grande, isto é, você tem que dar uma razão muito boa para que alguém vá
vender estes produtos e recrutar a mais distribuidores. E a melhor razão é muito DINHEIRO.

Aquele que busca ganhar muito dinheiro, está  sempre disposto a fazer muito, e aquele que busca ganhar pouco significa que
está disposto trabalhar pouco. Se seus distribuidores realmente acreditam que é possível ganhar $5,000.00 neste negócio
farão todo o necessário para os obter. Isto é, esses R$5.000,00 serão o melhor motivador que podem ter para serem capazes
de passar por todo o trabalho, pelas penúrias e todas as dificuldades que lhes serão apresentadas. Não pode ser de outro
modo. Os peixes grandes não são pescados com anzóis pequenos! Quanto maior é o peixe maior deve ser a isca!

2. A Explicação Individual

Depois de despertar o interesse na pessoa, e agendar uma apresentação, você precisa fazer a Segunda parte que é a da
explicação individual.

Sua história e as provas. 10 minutos
Conte sua história completa. Para escrevê-la siga os passos que estão descritos na “Lição 6 - Depoimentos” do “Módulo 3”.
Depois de decorá-la o que tem a fazer é sempre repetir a mesma história para todas as pessoas com quem conversar.

Esta é a coisa mais importante para convencer alguém.

Os testemunhos que têm mais força são os dos que trabalham em tempo parcial, isto é, ganham muito dinheiro e só usam
algumas horas livres por dia. Por isso é extremamente importante que faça e conte sua própria história.

Você tem que contar sua história e a história de outros distribuidores que também estejam indo bem.

Com sua história você fará com que as pessoas acreditem! então diga:
- Eu acredito que tudo é certo;
- Eu acredito que é possível;
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- Eu acredito que é fácil;
- Eu acredito que isto pode funcionar para mim;
- Eu acredito que eu posso fazer isto.

Fazer com que alguém pense deste modo, só é alcançado com sua história e a história de outros distribuidores. Todos nós
podemos contar histórias. Não importa quem você é, que antecedentes você tem e qual seja sua formação profissional, ou que
você não tenha nenhuma formação. Todos sabemos contar histórias.

Mostre seu extrato bancário. Um modo mais efetivo do que mostrar as cópias de seus cheques de Royalties e Bonus,  para
fazer que acreditem nos seus ganhos é mostrando seus depósitos e suas poupanças. Mostre seus extratos da conta do banco
em original que convence mais do que as cópias dos cheques e não deixe nenhuma dúvida.

Os Produtos
Mostre e explique o que faz cada um dos produtos,  mostrando frasco por frasco  ou mostrando foto por foto de um catálogo ou
folheto de produtos.

Testemunhos de produtos. Se houverem pessoas que já tenham usado os produtos você pede o testemunho delas.

Mostre o álbum de fotos de antes e depois.

Plano de Marketing e Formas de Ganho
Explique todos os passos de Distribuidor, Construtor de Sucesso, Supervisor, Equipe Mundial, GET, Milionário e Presidente.

Mostre o plano de 5 X 5 X 5 para chegar a presidente rápido:

1º Nível........... 5 Supervisores ......... R$ 1.250 Royalties/Mês
2º Nível......... 25 Supervisores ......... R$ 6.250 Royalties/Mês
3º Nível ...... 125 Supervisores ......... R$ 31.250 Royalties/Mês

Total................ R$   38.750  Royalties/Mês

Testemunhos de Ganhos
Se houver outros distribuidores peça o testemunho de ganhos deles com o negócio.

Os níveis de vida ou confortos.

Nível de vida é semelhante à qualidade e quantidade de confortos que você pode ter. Nível de vida é semelhante ao nível de
satisfação de nossas necessidades, problemas, gostos e desejos.

O nível de vida só depende do nível de rendas.

Super alto ................... Excessos, super satisfação.
Alto ............................ Satisfação, sofisticado, sefinado.
Médio Alto .................. Aparências, marcas, cartões de crédito
Médio médio .............. Sonhos, Conformismo,
Médio Baixo ............... Necessidades
Baixo ......................... Escaces
Miserável ................... Carência total

Em qual destes níveis  você está? Com certeza você está em algum destes.

O objetivo principal de ganhar dinheiro é manter nosso nível de vida atual, não cair por nenhuma razão a um nível inferior e de
preferência subir a um superior.

Nós todos queremos viver melhor, e isso significa passar do nível de vida que nós estamos a um nível superior. Alguns querem
chegar ao mais alto possível.
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Mostre o Kit de Distribuidor (IBP)
Tire tudo o que vem dentro do IBP de forma que a pessoa veja tudo, o contrato, o número dele, os manuais, os produtos, o
button, etc. Você fala quanto custa e como a pessoa pode pagar isto a você.

Você mostra as lições, fala do CFD - Curso de Formação de Distribuidores e diz o tanto eles o servirão.

Então isto é o que temos aqui:

a) Um produto que funciona e que muita gente necessita;
b) Uma companhia séria, honesta, estável e em crescimento;
c) Uma oportunidade para ganhar muito dinheiro que interessará a muitas outras pessoas;
d) Pessoas que vão lhe ensinar a vender e a recrutar outras pessoas;
e) As lições que mostrarão passo a passo como desenvolver este negócio;
f) Os CDs de motivação;
g) Treinamentos pessoais
h) Convite para o próximo STS – Seminário de Treinamento para o Sucesso.

Isto é,  você tem tudo que precisa para crescer e ter êxito em seu negócio.

Tudo o que você necessidade é:

1. Comprar seu distribuidor Kit de Distribuidor - IBP.

2. Nos vermos amanhã para que eu possa lhe dar o primeiro treino básico. Este treinamento é uma ferramenta
poderosa. Enquanto você o estiver escutando, pouco a pouco você irá encontrando clientes para os produtos e
pessoas que precisam usá-lo.

3. Começar a usar os produtos.

4. Obter resultados.

5. Começar a falar automaticamente com as pessoas e mostrar este albúm de fotos.

6. Começar a vender os produtos e ganhar dinheiro.

7. Fazer seus primeiros 1.000 pontos e chegar a 42% .

8. Me coloque em contato com três amigos seus que queiram ganhar dinheiro e com eles nós fazemos o mesmo
processo, até que eles cheguem aos 1.000 pontos. Assim lhe ajudo a chegar a Supervisor e deste modo você chega a
50%.

9. Lhe o ajudo a conseguir seus primeiros 5 Supervisores de primeiro nível.

10. Depois eu e você ajudamos cada um desses 5 a conseguirem 5 Supervisores, o que é semelhante a você ter 25
Supervisores de segundo nível.

11. Todos nós ajudamos cada um desses 25 a conseguirem 5 Supervisores e você terá 125 Supervisores de terceiro
nível.

12. Você estará chegando ao nível  de Presidentes e estará ganhando cerca de R$ 40.000 por mês. Essa é a meta.

Então pergunte se está interessado em entrar no negócio?

- Sim.
- Perfeito, nos vemos amanhã para o treinamento.

.....ou

- Não sei.
- Você quer ter o treinamento primeiro?
- Sim, acredito que sim.
- Não tem problema, eu lhe dou o treinamento sem compromisso e depois você decide.
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.......ou

- Não.
- Você gostaria de usar os produtos? Você quer vir de qualquer maneira ao treinamento?

Esta é a chave:

 Se você falar com muitos, você recruta muitos
 Se você falar com poucos, você recruta poucos.
 Se você não falar com ninguém, você não recruta ninguém.

A única diferença é quantas vezes você conta as histórias. Se você tentar recrutar, sem dúvida você conseguirá distribuidores.
Os únicos que não conseguem distribuidores são os que não falam com ninguém. Se você não consegue distribuidores é
porque não está falando com suficientes pessoas. Esta é a única razão. Conseguir distribuidores é, basicamente, igual a
conseguir clientes. Sendo que, se você souber conseguir clientes, você também sabe como conseguir distribuidores. Para
ambos você precisa de resultados.

Recrutar individualmente é muito mais difícil do que em uma reunião (HOM), por que? Porque na reunião você tem o respaldo
dos testemunhos vivos de muitas pessoas e lembre-se que as pessoas querem ouvir e ver resultados. Então na reunião são os
resultados que convencem seu convidado. Quando você falar individualmente, é mais difícil de transmitir o panorama inteiro do
que é o negócio.

Também é muito mais fácil fazer que alguém compra e use os produtos com o propósito de fazer o negócio do que com o único
objetivo de melhorar a saúde.

Esta é minha média quando eu tento recrutar individualmente: de cada 20 eu cadastro 1. Já nas reuniões, de cada 20 eu
cadastro de 3 a 6. Isso significa que recrutar em reuniões é melhor. Mas sempre há as pessoas que não podem assistir às
reuniões e por causa disto, eu sou forçado a tentar recruta-los individualmente. Eu tenho que falar muito mais. É mais difícil
mas não impossível. E depois eu sempre convido para uma reunião, porque se disserem que não, a reunião terminará o
convencendo. Este negócio não pode trabalhar sem reuniões. As reuniões são a espinha deste negócio e você tem que tirar
vantagem delas.

Eu sempre tomo a atitude de que eu estou fazendo um favor ao falar com as pessoas sobre o negócio e que esta é uma
oportunidade para ela, não tanto para mim. E que eu estou a ajudando bastante ao compartilhar isto com ela. Assim se ela me
fala que não quer, eu não tenho que me sentir mal. Eu lhe falo que eu já cumpri minha parte em falar-lhe, e que eu ganharei
muito dinheiro, na realidade, que eu já estou ganhando isto, e se você não quer ganhar esses R$5.000,00 o problema é seu.
De você mudar de idéia, me avise, e se você sabe de alguém a quem possa interessar este negócio, por favor de meu telefone
a ela.

É muito importante não adotar uma atitude de pedido, porque isso bota tudo a perder e faz a pessoa se confundir se esta
oportunidade é para ela ou para mim. Assim eu digo deste modo: “Olha, me acredite, eu ganharei muito dinheiro, e eu
simplesmente gostaria que nós fizéssemos isto juntos. Se você não quer, não tem nenhum problema, de qualquer forma farei
isto com outras pessoas”. Assim sempre deixo aberta a possibilidade de voltar a falar no assunto.

Envie cópias de seus cheques.
Toda vez que eu recebo meu cheque de royalties aproveito para os chamar e lhes falar como vai meu negócio. Se é possível
eu envio pelo correio ou  fax uma cópia do cheque. A idéia é ver que quantidade é a que os convence, porque as quantidades
podem transformar um não em um sim. Só é necessário ter paciência. Todos os meses eu lhe falo: oi, João, como está indo?
Quando me responde “mais ou menos ", eu digo: Você me permite contar como vai o meu negócio.... é sério eu vou me tornar
um milionário e eu gostaria que nós fizéssemos isto juntos. A conversa deve ser sem pressões, calma. Se a ficha não cair
neste mês, cairá talvez no seguinte. Devemos mostrar que entendemos e dizer: “Não te preocupe, talvez este não seja seu
melhor momento para começar um negócio deste. Falo contigo no próximo mês para ver como estão as coisas".

Assim um NÂO hoje pode se tornar um SIM depois, quando as circunstâncias daquela pessoa mudarem. Nós só temos que ter
calma e muita paciência.

Este negócio não agradará a todos
Neste negócio a maioria das pessoas lhe dirá NÃO e isso é normal. Assim é que funciona este negócio. Não espere que todos
gostem só porque você gostou. Isto é como um passatempo. Se você gosta, por exemplo, de basquetebol, não significa que
seu irmão tenha que gostar também, não é verdade? Nem teus amigos ou conhecidos. É exatamente a mesma coisa com o
nosso negócio. Você gostou deste negócio, você gostou da idéia da Herbalife, mas não espere que com todos que você fale,
seja com seus entes queridos, familiares ou amigos gostem. Alguns serão totalmente contra, alguns acharão a idéia mais tola
que já ouviram, outros dirão que é necessário estar louco para entrar na Herbalife, que ninguém comprará estes produtos,



Módulo 8

Clube Ativo Herbalife  –  Unidade Lages 16

outros inclusive serão mais agressivos com você. Você tentará falar do que você gosta, do seu negócio, da emoção que está
sentindo, e eles lhe dirão: “por favor, vamos mudar de assunto ". Alguns até lhe insultarão. Por que? Porque as pessoas são
assim, isso é normal neste mundo e você tem que aceitar isto. Mas das duas uma: você agrada a eles ou faz o que lhe agrada.
Você decide o que você faz em sua vida, o que você quer. Ou você faz o que outros querem ou o que você quer? Nunca, mas
nunca mesmo você poderá agradar a todo o mundo. Sua esposa quer você de certo modo,  seus pais de outro, seus amigos
de outro, suas crianças de outro. A coisa mais sensata é que você só agrade a uma única pessoa: Você mesmo, e que os
outros o aceitem como você é. E isso inclui seus gostos, suas virtudes e seus defeitos. Se você comete um erro, não tem
problema, você também tem direito de cometer erros!

É claro que também encontrará pessoas que acharão a idéia mais atraente no mundo. Eles dirão: Isto é exatamente o que eu
estava procurando. Algo assim era o que eu estava precisando e se tornarão seus distribuidores imediatamente e rapidamente
se colocarão  em ação, e você dirá: “Que pena que há poucos distribuidores como estes". Por que só alguns concordarão com
sua idéia, mas a maioria não? Eu não sei, é um mistério, mas a idéia não é que você tente entender os mistérios, a idéia é que
você saiba como as coisas funcionam e aprenda a trabalhar com elas, e a mais importante, saber como faze-la funcionar. O
semeador não sabe como são formadas as frutas. Só sabe que planta a semente, uma árvore nasce, cresce e dá frutas. Planta
mais sementes e obtém mais árvores e mais frutas.

Não descrimine ninguém
Como você não sabe quem estará a favor ou contra sua idéia, então a melhor coisa a fazer é falar com todos sem discriminar
ninguém, seja que for e esteja onde estiver. É deste modo que funciona este negócio. Plante tantas sementes quanto você
puder e você colherá muitas frutos. Só um tonto esperaria que todo mundo lhe dissesse “sim” e se o tolo desanima nas
primeiras tentativas, não permita que isso aconteça a você. Deixa que o fracos caiam e chorem. A vitória sempre foi dos mais
fortes. Nesta vida nós nunca damos troféus aos perdedores, eles sempre acham as desculpas perfeitas.
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Lição 18
Como convidar para uma HOM

Você decide quem você vai recrutar individualmente e a quem você convida para a reunião para recruta-lo em grupo.
Convidar significa levar uma pessoa à reunião e deixar que a reunião o convença e o recrute, Isto é, é deixar todo o trabalho
para a reunião e você economiza tempo e esforço. Para mim, o melhor é combinar ambos os procedimentos e se isto ainda
não o convencer, ainda me resta o recurso de enviar pelo correio as cópias de meus cheques de Royalties e bônus. Isto é, se
me disser que não, não esqueço daquela pessoa, principalmente se o vejo com muito potencial para fazer este negócio. As
vezes é necessário esperar muito tempo antes do peixe morder a isca. O único peixe que morde a isca e o anzol é o que tem
fome, e se no momento seu peixe estiver saciado, é necessário esperar que tenha fome. Para convidar as pessoas é
necessário dividi-las em dois grupos: Aqueles que somente procuram emprego e aqueles que gostam de negócio ou de
vendas.

Àqueles que procuram emprego

A maior parte das pessoas foram ensinadas que trabalhar era ter um emprego. Também foram ensinadas que ter um
emprego é mais importante que ganhar dinheiro. Isto é, a maioria de nós aprendeu desde pequenos que deveríamos escolher
uma atividade da qual gostássemos e que fosse interessante, de forma que trabalhássemos com prazer, e se você trabalhasse
com prazer você seria um bom empregado e nunca perderia seu emprego. E nos falaram que isto é primordial e que o dinheiro
que você recebe em troca é algo secundário. Inclusive nos disseram que não deveríamos pensar nele. Resultado: Talvez todos
os professores escolares achem sua profissão agradável e interessante, mas nenhum professor escolar sendo empregado
torna-se milionário em qualquer parte do mundo.

Me parece que a mensagem é: “sinta-se feliz com o que fazes ainda que morra de fome, mas não peças mais. Com
um trabalho interessante você tem tudo aquilo que pode precisar”. Imagine que de repente nenhum empregado esteja disposto
a trabalhar por este pouco, que não lhes interessa o trabalho, que lhe interessa mais o dinheiro, o que aconteceria? Nós
estaríamos com um sério problema mundial. Então isto é algo que necessitamos ter sob controle absoluto, e funciona muito
bem. 95% das pessoas pensam deste modo, e a mesma porcentagem de pessoas no mundo inteiro é pobre mas feliz. Isto
porque de acordo com eles, a felicidade só se encontra na pobreza! O certo é que a maioria das pessoas estão procurando um
emprego e a minoria está procurando um negócio. E a chave está em não seguir a maioria, especialmente se você não quer
viver como a maioria. A maioria vive mal e está equivocada, errada, incorreta.

Então, antes de convidar uma pessoa para a reunião, procuro saber se esta pessoa está buscando um negócio, e se
não estou totalmente seguro que a resposta é sim, falo com ele de um emprego. Se eu cometo um erro e ele gosta do negócio
com o que vê e ouve na reunião, é garantido que torna-se um distribuidor. Se eu não tivesse me enganado e fosse uma
pessoa que só procura um emprego, a reunião poderia recruta-lo. A isto se deve o fato de que a maioria das pessoas dizem
não, quando lhes é dito que isto é um negócio. Tudo isso é totalmente normal, é assim que funciona. Estas pessoas não têm a
mínima idéia de quanto se ganha em um negócio. O pobre sempre pensa que todos são pobres e pensam que a única forma
de ganhar muito dinheiro é fazendo trapaças. Pergunte a um pobre o que uma pessoa faria para obter muito dinheiro e a
resposta habitual é: roubando um banco ou sendo traficante de droga. Não diz fabricando produtos sem igual ou inventando
algo novo... Que lástima que os pobres pensem deste modo!

Como convidar àqueles que buscam um emprego?
O convite é basicamente o mesmo que no recrutamento individual só que aqui se fala em uma “entrevista”. Você pode

dizer que a empresa com que você trabalha precisa de pessoas.

Exemplo:
– Oi, Fulano como está?
– Bem.
– Ouça, Você é bioquímico, verdade?
– Sim, por que?
– Por que a empresa na qual trabalho precisa de vários bioquímicos urgentemente! Lhe interessaria ter um trabalho de

meio-período? A empresa paga muito bem de 1 a 3 mil reais por mês! Se você quiser, te consigo “UMA ENTREVISTA”
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sem compromisso! Quando você quer vir à entrevista? Esta semana? As entrevistas são às ____. Que dia você pode
vir? O Sr. Beltrano vai te entrevistar e só o que precisas dizer a ele é que eu te enviei.

Outro exemplo:
– Escute, João, acabo de encontrar um novo trabalho, é um serviço em meio período. É uma empresa dos Estados

Unidos que paga muito bem, perto de R$3.000,00 por mês e eles me perguntaram se sabia de alguém que tivesse a
sua profissão porque eles precisam de mais pessoas e eu pensei em você. Se está interessado, a única coisa que você
tem que fazer é ir a UMA ENTREVISTA pessoal sem compromisso! Quando você quer vir à entrevista? Esta semana?
As entrevistas são às ____. Que dia você pode vir? O Sr Beltrano vai te entrevistar e só o que precisas dizer a ele é que
eu te enviei.

“Estou precisando de pessoas para trabalharem na minha empresa”
Exemplo:

– Olá, Maria como está?
– Bem.
– Você é Secretária, certo?
– Sim porque? Por que meu negócio/empresa está crescendo muito rápido e preciso de pessoas que me ajudem! Te

interessaria um trabalho de meio-período? É para ganhar de 1 a 3 mil reais por mês. Se você quiser eu faço “UMA
ENTREVISTA” sem compromisso! Quando você quer vir à entrevista? esta semana? As entrevistas são às ____. Que
dia você pode vir?

A todos os desconhecidos
Eu pergunto:

– Qual é sua profissão?
– Sou engenheiro em computação!
– Na minha empresa precisam de engenheiro em computação para trabalhar meio-período e esta companhia paga de 3 a

6 mil reais por mês, assim se estiver interessado, será necessário que venha a uma entrevista pessoal.....
A mesma coisa se faz se for garçom, motorista, médico, professor, etc.

Quando me apresentam a uma nova pessoa, e ela me diz:
– Muito prazer, eu sou o Dr. Gomes!
– Você é formado?
– Sim!
– Formado em quê?
– Em psicologia!
– Formado em Psicologia! Ouça que coincidência, em minha companhia precisam de uma pessoa formada em psicologia.

Lhe interessaria ter um trabalho de meio-período?......

Peça a opinião de seus amigos e familiares

– Escute João, me ofereceram um emprego de meio-período, mas eu não sei se aceito ou não. Preciso da sua opinião.
Você poderia me acompanhar à entrevista? Eu tenho que ir para o hotel _____ às __horas. Eu quero que você veja o
que é e me ajuda a decidir...

Se é uma pessoa que já convidei anteriormente
Eu digo:

– Escute João, continuam precisando de um engenheiro, por que você não vem à entrevista?

A idéia é leva-lo para a reunião e dar-lhe um lugar, para que escute a explicação completa, com depoimentos e tudo, e com
isso tenha melhores elementos para se decidir. Se depois de ver e escutar tudo esta pessoa decide que isto não serve para ela
de modo algum, você procura outro.
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Como convidar aqueles que gostam de negócios.

Primeiro tem que estar cem por cento seguro que esta pessoa gosta de negócios, ou de vendas.

Os que têm um negócio

– Olá, Pedro como vai o seu negócio?
– Não muito bem ou não se está vendendo bem.
– TE INTERESSARIA TER OUTRO NEGÓCIO? Muito mais produtivo que este? Se trata de ganhar de 10 a 30 mil reais

por mês! Bem se está interessado você tem que vir a “UMA ENTREVISTA”, para que te explique tudo sem
compromisso! Quando você quer vir à entrevista? Esta semana?......

Outro exemplo:
– Escute Pedro, eu tenho um negócio que eu quero te propor, se trata de ganhar de 5 a 10 mil reais por mês,

comprovados! Bem se está interessado você tem que vir a “Uma ENTREVISTA”, para que te explique tudo sem
compromisso! Porque não posso explicar a você por telefone, mas é algo ótimo, uma grande oportunidade! Quando
você quer vir à entrevista? Esta semana? .....

Outro exemplo:
– Pedro, você gostaria de ganhar R$6.000,00 por mês?
– Sim, me conte o que é!
– É um bom negócio que não requer muito tempo, mas para explica-lo, você tem que vir comigo a “Uma ENTREVISTA”

onde será explicado como funciona o negócio e como se ganha dinheiro, assim eu espero por você às ___. Chegando
lá pergunte por mim e vou estar ali para resolver todas suas dúvidas.

Outro exemplo:
– Ouça, já que você é um homem de negócio, quero lhe fazer uma pergunta: Gostaria de ganhar R$10.000,00 por mês?

Eu tenho um negócio que pode render mais de R$10.000,00 mensais. É um negócio que não requer muito tempo. Se te
interessar, a primeira coisa que tem a fazer é vir a um encontro rápido no qual nós explicaremos exatamente como este
negócio funciona e como se ganha este dinheiro. Se decidir que isto não é para você, não há problema, é sem
compromisso, assim eu o espero às ___. Eu estarei lá para resolver todas suas dúvidas, então, nos vemos lá, sem falta.

Quando eu falo com alguém que já sabe que estou na Herbalife
Há algum tempo, eu digo:

– Escute João, você gostaria de ganhar R$10.000,00 por mês?
– Sim, por que?
– Bom, você sabe que eu estou na Herbalife, certo? Bem, estamos começando a introdução de um novo produto. Este

produto fez as nossas vendas aumentarem 5 vezes no primeiro ano, nos países onde já foi introduzido e a mesma coisa
acontecerá aqui. Se você está interessado o que você tem a fazer é vir a uma explicação completa sobre este produto,
o plano de marketing e ver se te convém ou não. Esta é uma boa oportunidade para pessoas novas como você, porque
quando eu comecei, eu comecei em uma situação semelhante, com um produto novo e agora é que tem que aproveitar,
porque quanto antes você começar mais vantagens você terá. E eu o orientarei em tudo, de forma que vá bem, de
acordo? Então eu espero por você às........

Tenha pessoas em todas as reuniões

A única forma segura de construir uma organização forte e sólida e que sempre esteja crescendo é sempre ter
pessoas nas reuniões da Herbalife. Você tem que se concentrar em sempre ter pessoas em cada reunião. Não pense na
reunião da semana que vem, só pense na próxima reunião, porque somente disso depende que você construa uma grande
organização ou que você não construa nada. A média mínima que você deve manter é de 4 a 6 pessoas por reunião. Desta
forma seu crescimento estará cem por cento seguro. É realmente simples, mas a maioria dos distribuidores não cumpre esta
exigência mínima. Cada distribuidor que você recruta é um passo a mais que você dá em direção ao êxito econômico. Assim, o
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melhor que podes fazer é ficar dando cada vez mais e mais estes pequenos passos, porque é a única forma de você chegar
até onde está o que você quer: o sucesso!

Cada reunião que é feita é uma oportunidade a mais para que você obtenha distribuidores. Não importa a quantidade.
Pode ser apenas um ou mais, mas a idéia é que você continue sempre conseguindo novos distribuidores continuamente. Não
perca a oportunidade que representa cada reunião, porque toda vez que você não tirar proveito de uma oportunidade já a
perdeu para sempre. Portanto, se você já perdeu uma, você poderá ter outras, mas esta em particular, você já perdeu e você
nunca a terá novamente. É desta maneira que se fracassa na vida, pouco a pouco, deixando passar as oportunidades uma
após outra.

Toda vez que você tem na sua frente uma pessoa com quem pode falar é uma oportunidade a mais que lhe foi
concedida. Se você tirar vantagem disto pode ser que você consiga um cliente ou um distribuidor. Se você desperdiçar e não
falar com aquela pessoa, por medo, timidez ou falta de tempo, ou por qualquer razão, é uma oportunidade que você perdeu. E
aos que sempre as perdem chamamos de perdedores, e aos que sempre as aproveitam chamamos vencedores.
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Lição 19
Anúncios para Recrutar

Anúncios em Jornal e Panfletos
O objetivo de colocarmos anúncios é fazer com que nosso telefone comece a tocar.

Recrutar os distribuidores deste modo é muito fácil. Normalmente usamos textos que oferecem salários muito altos
para empregos de meio-período.  Usar as palavras “meio-período” é a chave desses anúncios.

Os textos podem ser de dois tipos: dirigido a empregados e a pessoas de negócios. Os que mais atraem chamadas
são os anúncios de empregos, devido ao fato de a maioria das pessoas só pensarem em ganhar dinheiro num emprego.
Dificilmente eles consideram a possibilidade de começar um negócio, menos ainda entrar para o mundo das vendas.
Consideram este um campo extremamente difícil.

Há uma infinidade de textos que funcionam bem. Você tem que usar sua criatividade para projetar seus anúncios,
porque nenhum anúncio funciona bem o tempo todo. Quer dizer, funciona enquanto for novidade e original, mas com o passar
do tempo cada vez recebe menos chamadas e então é necessário mudar por outro anúncio.

Estes são os requisitos do anúncio: deve ser
 original
 simples
 impactante
 inespecífico

Quer dizer, tem que fazer com que todo mundo lhe ligue. Então o que fazemos é colocar um anúncio e ver como
funciona. Se funciona bem, o deixamos. Quando já não funcionar, mudamos por outro. Às vezes, depois de vários meses faz o
mesmo anúncio e ele funciona novamente. A chave reside que sempre tenha anúncio em jornal ou panfletos. Não importa se o
anúncio é bom ou ruim, sempre gera chamadas, e é melhor ter muitas ou poucas chamadas que nenhuma.

Basicamente, com anúncios no jornal e com reuniões é como se constrói a organização e sempre há pessoas que
dizem que ainda não conhecem a Herbalife.

Um texto típico poderia ser:

INSATISFEITO COM SEU RENDIMENTO ?
Empresa internacional que está iniciando suas

atividades nesta cidade precisa de Distribuidores e Supervisores.
Meio-período ou período integral. Áreas diferentes. Renda
mínima de R$ 500,00 a R$ 3.000,00 por mês.

Falar com Sr....................... Tel...............

Qualquer anúncio ou panfleto com texto semelhante a este normalmente gera um grande número de telefonemas.

Como Atender o Telefone:

-Bom dia, diga-me em que posso servi-lo?
-Eu quero informação sobre o anúncio.
-Ah, muito bem. Se trata de trabalhar com uma empresa multi nacional americana. Trabalhamos na área de

alimentação ligada a Industria do Bem Estar. Estamos começando as atividades aqui e no momento precisamos de muitas
pessoas, para trabalhar meio-período ou período integral. Precisamos de alguns Distribuidores, Supervisores, Executivos de
vendas e outras pessoas para áreas diversas.

Qual a sua profissão? ...... Perfeito! Qual a sua idade? ...... Perfeito!
Bem, se você está interessado(a), o que tem a fazer é vir a uma entrevista pessoal comigo (com o Sr. ...).
No dia..... no Hotel (sala)......, que fica na rua.... Entre XX Horas  e  YY Horas.  É necessário ir até a sala de reuniões

que fica no .....(2º andar, sala 204...)
Podes vir pela manhã ou à tarde?
Bem, ao  chegar é muito importante que peça pelo Sr..... para que possa lhe atender com muito prazer.
Qual é o seu nome e seu número de telefone, por favor?
Muito bem Sr. ...., Eu já anotei, então nos vemos um ao outro no..... às... horas, tenha um bom dia. Até logo.



Módulo 8

Clube Ativo Herbalife  –  Unidade Lages 22

PERGUNTAS:

É  vendas?
1.- Não, nós precisamos de pessoas para várias áreas, mas se lhe interessa nós também precisamos de vendedores.
ou
2.- Uma das áreas é de vendas, e nós também precisamos de vendedores.
ou
3.- Gosta de vendas?
a). - Sim. Então não se preocupe, você gostará disto.
b). - Não. Então não se preocupe, você ficará encantado com isto.

É da Herbalife?
Você gosta da Herbalife?
a). - Não. Então não se preocupe, você ficará encantado com isto.
b). - Sim. Então não se preocupe, você ficará encantado com isto.

Mas, do que se trata?
1.- Se trata de trabalhar com uma empresa multi nacional americana. Trabalhamos na área de alimentação ligada a

Industria do Bem Estar. Estamos começando as atividades aqui e no momento precisamos de muitas pessoas, para trabalhar
meio-período ou período integral. Precisamos de alguns Distribuidores, Supervisores, Executivos de vendas e outras pessoas
para áreas diversas

Se a pessoa continuar fazendo perguntas
1.- Me desculpe, mas eu tenho muitas chamadas para atender, e eu não tenho tempo para responder tudo, para isto

tem a entrevista, para explicar nosso plano de trabalho, as atividades que nós desenvolvemos e responder todas suas dúvidas.
2.- É necessário que venha à entrevista pois é impossível que possa esclarecer tudo por telefone.
Que tipo de pessoas necessitam?
O que nós precisamos no momento são alguns gerentes, alguns assistentes, alguns representantes, alguns

supervisores, alguns recrutadores, alguns treinadores e pessoal administrativo, nós precisamos de muitas pessoas.

EXPLICAÇÕES.
1.- Bom dia, em que posso servi-lo?
A pessoa sempre deve acreditar que está ligando para um escritório e está falando com um grande executivo da

companhia. Assim nós devemos usar uma voz apropriada que imponha respeito e segurança, além de autoridade e certa
pressa, porque os executivos sempre são pessoas muito ocupadas. Então sempre fale como se você estivesse com pressa.

Você deve tomar o domínio absoluto da conversação imediatamente. Você deve ter controle de voz. Isso quer dizer
que você dirige a conversação, tem o controle da conversação.

2.- Ah, muito bem. Se trata de trabalhar com uma empresa multi nacional americana. Trabalhamos na área de
alimentação ligada a Industria do Bem Estar.....

Sempre é bom dizer que é uma grande empresa, uma multi-nacional, porque para as pessoas é fácil acreditar que
uma grande companhia multinacional pode pagar altos salários e precisar de muitas pessoas. Se acreditam que não há muitas
posições disponíveis, não irão para a entrevista. Assim, sempre é necessário dizer que a companhia precisa de muitas
pessoas  imediatamente.

3.- Estamos começando as atividades aqui e no momento precisamos de muitas pessoas, para meio-período e para
período integral. Precisamos de alguns Distribuidores, Supervisores, Executivos de vendas e outras pessoas para áreas
diversas.

Isto põe na cabeça de quem chama a idéia de oportunidade e se realmente acreditar que esta pode ser a
oportunidade que está procurando seguramente, sem sombra de duvida, irá para a reunião. Atender o telefone tem toda uma
arte, e só se aprende atendendo o telefone. Quanto mais vezes você atender, melhor.

4.- Qual a sua profissão? ...... Perfeito!
Não se preocupe qual profissão ou ocupação eles tenham, sempre responda:  Perfeito! Se disser que é um

engenheiro diga; perfeito!, se disser; que é um advogado, diga; perfeito! Muitas pessoas tem medo de ser descartados por sua
profissão não ser adequada para este trabalho, assim de alguma maneira eles querem antecipar que não têm experiência
naquele campo e a melhor forma de fazer isto é dizendo a sua profissão ou no que tem trabalhado e quando dizem; eu sou
médico e você lhes responde; perfeito! eles sentem que já foram aceitos e vem à entrevista com mais confiança.

5.- O qual a sua idade? ...... Perfeito!
Não se preocupe com a idade que eles tenham, sempre diga: perfeito! Se alguém falar; eu tenho 50 anos, diga;

perfeito! Alguns sentem a necessidade de dizer que eles velhos ou muito jovens e pensam que se não disserem a idade de
antemão, na hora da entrevista eles poderão ser descartados imediatamente e isso os afligiria muito. Assim, para evitar
sofrimentos tentam dizer a idade deles na chamada. Deste modo, quando escutam que nós lhes dizemos, não há nenhum
problema, eles vem à entrevista. Eles sentem mais confiança para vir à entrevista. E sem dúvida eles vêm. Sempre uso as
expressões, “não há nenhum problema ", “Perfeito”, “ótimo”, “muito bem", “estupendo”. É bom sorrir enquanto atende o
telefone, porque o sorriso é transmitido na voz.

6.- Bem, se você está interessado(a), o que tem a fazer é vir a uma entrevista pessoal comigo (com o Sr. ...).
Falar para as pessoas o que devem fazer te dá certa autoridade e evita qualquer atitude de pedido que poderia

aparentar.
Sempre use a palavra “entrevista” porque as pessoas não querem assistir a “reuniões” nem saber de reuniões onde

serão atendidas com muitas pessoas. Elas querem ser atendidas de forma individual e pessoal. Eles querem um tratamento
especial, pessoal, poder contar os seus problemas e seus sofrimentos. Assim se você usar a palavra “reunião” tem um risco
muito grande de que as pessoas não compareçam.
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7.- No dia..... no Hotel (sala)......, que fica na rua.... Entre .XX Horas  e  YY Horas.  É necessário ir até a sala de
reuniões que fica no .....(2º andar, sala 204...)

sempre determine um dia especifico para a entrevista, nunca diga; pode vir na terça e se não puder venha na quinta-
feira e se  não venha no sábado pois a maioria das pessoas não tem tempo para nada e se sabe que pode vir depois, outro
dia, tem a tendência de deixar isto para depois e finalmente não vir. É melhor pôr um compromisso único e não mencionar que
haverá outras datas. Então dê uma data específica, se a pessoa não puder ir, mencione outro dia e se ela não puder
novamente,  você pede que o chame depois, para fornecer uma nova data (que o chame outro dia, para você marcar uma data
na mesma semana, nunca na semana seguinte).

8.- Podes vir pela manhã ou à tarde?
Você sempre deve determinar uma hora específica porque supõe que você é um executivo muito ocupado e não

ajudará os candidatos quando eles quiserem ou cheguem, mas em um certo horário que você determinou.
Você dá as ordens e ele os acata, portanto, você marca a hora e o dia, nunca dê mais que uma opção. Supõe-se que

se a pessoa quer o trabalho ela tem que vir quando você diz, não quando ela quer.
9.- Bem, ao  chegar é muito importante que peça pelo Sr..... para que possa lhe atender com muito prazer.
É muito importante que a pessoa entenda claramente por quem tem que perguntar e às vezes é necessário repetir

nosso nome duas ou três vezes de forma que seja registrado e ele não esqueça-o. É muito freqüenta que os convidados não
saibam com quem têm que encontrar-se ou que eles esqueçam do nome da pessoa que publicou o anúncio. Só lembram que
eles leram um anúncio no jornal e não lembram de mais nada.

10.- Qual é o seu nome e seu número de telefone, por favor?
É muito importante pedir o nome da pessoa que chamou porque isto põe um toque de formalidade ao assunto,  quem

marca um compromisso sem saber quem deve encontrar? Quando a pessoa der o nome ela sente-se mais comprometida a
comparecer. Também é necessário pedir o número do telefone dela porque isto compromete ainda mais quem chama.

A pessoa que não planeja ir não dará o nome dela. Quando alguém não quer dar o nome dela, eu digo: “quando você
se lembrar do seu nome me ligue novamente” e desligo imediatamente. Para que perder tempo com gente assim.

Use o que está provado que funciona.

Esta é a forma de responder que mais funcionou, tanto que, eu sempre tenho pessoas para as reuniões. Meu
conselho é: primeiro use o que você já sabe que funciona e se você gostar, depois faça inovações.

Não é necessário que você acredite que esta forma de atender ao telefone funcione, simplesmente a utilize e você
verá os resultados. Se você vê que funciona continue usando, se não  você descarta, mas nunca descarte antes de utilizar isto,
porque você só perderá tempo, dinheiro e esforço. Não tente descobrir a linha preta ou reinventar a roda. Esta roda funciona
há muitos anos. Você pode melhorá-la talvez, mas não tente mudá-la enquanto você não souber utilizá-la com perfeição, como
deve ser. Sempre encontro pessoas que já sabem tudo, aqueles que têm todas as respostas, mas que não tem dinheiro.

É importante não tentar recrutar por telefone, porque sem testemunhos de pessoas que estão fazendo o negócio é
muito difícil convencer alguém. O melhor é, explicar o mínimo possível, suficiente para despertar a curiosidade das pessoas e
os fazer ver que nós na realidade estamos procurando pessoal, quer dizer confirmar que há um trabalho para eles com um
salário alto e que não é nenhum engano na impressão do jornal.

Não diga “ISTO”:

Para a maioria dos distribuidores novos “ISTO” não soa muito lógico e eles respondem a declaração de telefone: “Isto
se trata de vender alguns produtos sem igual que oferecem bons resultados e tem que se tornar distribuidor e pagar certa
quantidade de dinheiro”.

Isto é exatamente o que você deve dizer se NÃO quiser ter pessoas em suas reuniões, em primeiro lugar, as pessoas
em geral odeiam vendas, assim se você diz “ vender” já perdeu seu convidado, por que? porque se ele odiar as vendas, não
irá. Mas alguns distribuidores dizem: “Você gosta de vendas?” Bom, se o convidado gostar de vendas, quando vai para a
reunião e escuta tudo, seguramente torna-se ditribuidor. E se ele não gosta, ao ver como é fácil e simples vender os produtos
Herbalife é muito provável que ele goste da idéia, seja convencido e se torne distribuidor graças aos muitos testemunhos que
ele pode identificar-se. Isto é, se é um engenheiro, por exemplo, e na reunião vê outro engenheiro como ele, na mesma
situação que ele, que está vendendo estes produtos e também está ganhando dinheiro no tempo livre dele, é muito provável
que diga: “Afinal de contas talvez isto possa ser para mim, parece fácil, acredito que funciona e acredito que também posso
fazer isto, por que não?, Eu tentarei isto "!.

As pessoas não querem saber de começar um negócio próprio, assim não diga que se trata de tornar-se distribuidor,
porque a maioria das pessoas sentem que não sabem de negócios e também acreditam que será muito arriscado começar um
negócio sem capital. A maioria das pessoas também preferem trabalhar para outras pessoa e receber salário seguro a cada
período de pagamento a arriscar-se num negócio que não vá bem e não ganhe dinheiro, ou perca tudo aquilo que foi investido.
Por algum motivo, a maioria das pessoas buscam emprego e só querem ser empregados, assim, por telefone não diga que se
trata de fazer um negócio, e menos ainda mencione que deve pagar para começar. As pessoas querem um emprego, não
investir o dinheiro delas. Por outro lado, seria melhor que você redigisse um texto que procure gente que queira fazer negócios
ou queira investir seu dinheiro,, mas com um anúncio assim, não espere muitas chamadas, e além disso desperdiçará uma
grande quantidade de pessoas que realmente estão procurando um emprego, mas ao vir para uma reunião da Herbalife
mudam a forma de ver as coisas. Tentam este negócio e finalmente, são distribuidores com muito sucesso. Meu conselho é
que se você quer pôr um anúncio que busque pessoas de negócios, ou que gostem de vendas tudo bem, mas é melhor pôr
ambos, quer dizer, para pessoas que gostam das vendas e outro para pessoas que estão procurando emprego ou uma
atividade melhor.
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Lembre-se que a pessoa que o chama pensa que ela está falando com o escritório de executivo importante, de uma
companhia muito grande, internacional, assim supõe-se que quem impõe as regras é você, não aquele que procura o emprego.

Então, se você diz que venha na segunda-feira ou na quarta-feira ou no sábado, etc., a pessoa pensará que há algo
estranho nisto e  perceberão que algo não encaixa bem porque isso não é comum quando se oferece um emprego,
principalmente um emprego bom. Se a pessoa acredita que estou pedindo, que é outra coisa que  não seja um emprego, ela
não irá, ela pode pensar que está sendo convidada para que ela compre algo e poucos vão.

Quando você atender o telefone, você realmente está passando por um teste. Se a pessoa com quem você fala
encontra a menor indicação de que na realidade não é um emprego, ela não irá para a reunião. Assim a pessoa está
examinando sua voz, com que segurança soa, se apresenta uma atitude de pedido ou de ordem. Pessoas não esperam ser
tratadas muito amavelmente por um executivo que não conhece ou pelo próximo chefe, as pessoas esperam ser tratadas com
certa pressa e certa impaciência, e com uma atitude de “quer ou não quer?". Eu não tenho tempo para discussões com você,
estou muito ocupado para atendê-lo quando você quiser ou puder, quase temos que falar que se ela quer o trabalho ela tem
que se ajustar às minhas regras, se não, adeus.

Se te ajudam a atender o telefone
Em certas ocasiões o distribuidore não têm tempo de atender o telefone ele mesmo e quem atende o telefone é a

esposa, a mãe, a filha, a avó, etc.... ou o secretário dele. Quando isto acontece é importante que estas pessoas entendam bem
o que têm que dizer e por que. Também é importante que não haja barulhos de crianças gritando ou chorando na casa, porque
as pessoas não esperam que quando falem com um escritório existam este tipo de ruídos.

Se quem o ajuda é um homem.
Se o anúncio tem o nome de um homem e aquele que o ajuda é um homem, este tem que dizer que ele é a pessoa do

anúncio. Tem que fazer-se passar pela pessoa do anúncio. Quer dizer, se o anúncio é  do Sr. “Pérez” e é o irmão dele que
atende o telefone ou algum dos seus distribuidores, deve dizer: eu sou o Sr. Pérez seu criado.... Quem ajuda nunca deve dizer
quem ele é, ou que é o irmão dele, ou que não é o Sr. Pérez, ou só estou anotando os recados, ou qualquer coisa destas. O
que deve dizer é que ele é o Sr. Pérez, porque se quem liga acredita que a pessoa que responde é quem procura, ela saberá
que a mensagem do compromisso é realmente formal e que o Sr. Pérez sabe que ele tem que esperar as chamadas e isso o
compromete ainda mais em ir para a entrevista.

Se quem o ajuda é uma mulher.
Se o anúncio tem o nome de um homem, por exemplo, do Sr. Pérez, e quem atende é uma mulher, quer dizer, a mãe,

a esposa, a filha, etc., a melhor coisa é que diga que  é a secretária do Sr. Pérez. Isto soará muito normal para a pessoa que
chama, mas não deve dizer que não é o Sr. Pérez, ela deve dizer que o Sr. Pérez está muito ocupado em uma reunião muito
importante e, então, ela pode prover as informações. Por exemplo:

-Bom dia, poderia falar com o Sr. Pérez por favor?
-Está falando com a secretária dele, o Sr. Pérez está muito ocupado. Em que eu posso lhe servir?
-Eu quero saber do que se trata o anúncio ou que tipo de pessoas precisam.
-Se trata de trabalhar com uma companhia multi nacional americana.........

Trate a todos de “Sr(a)”.
É extremamente importante sempre tratar as pessoas pelo telefone por você, ainda que a voz de quem fala soe como

se fosse de uma pessoa muito jovem. Quando se trata a pessoa que chama com familiaridade, o assunto perde formalidade, e
nós precisamos que ele pareça o mais formal do mundo.

Se você usa secretária eletrônica
Na secretária deve ser gravada uma mensagem com voz firme, segura e com timbre bom. Este é o guia:

Deseja informações sobre o trabalho, muito bem por favor não desligue. Se trata de trabalhar com uma empresa multi
nacional americana. Trabalhamos na área de alimentação ligada a Industria do Bem Estar. Estamos começando as atividades
aqui e no momento precisamos de muitas pessoas, para trabalhar meio-período ou período integral. Precisamos de alguns
Distribuidores, Supervisores, Executivos de vendas e outras pessoas para áreas diversas

E o que você tem que fazer se estiver interessado, é vir a uma entrevista pessoal comigo. Esta entrevista pode ser dia
.....às ...... horas, no endereço (hotel)........na sala ,,,,,,,, ao chegar na sala pergunte pelo Sr. ...........para que eu possa atendê-lo
pessoalmente.

Eu repito a entrevista será no dia ........
Se planeja comparecer deixe o seu nome, telefone, profissão e a que entrevista planeja assistir. Lhe agradeço por

chamar este escritório e tenha um bom dia.


