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The Life Rewards Plan™

Quando voce se torna um parceiro da 4Life®, você escolhe um  
futuro financeiro melhor para você e para a sua família. Neste folheto, 
você aprenderá como ganhar dinheiro e encontrará exemplos de como 
estruturar o seu negócio para aproveitar ao máximo esta oportunidade 
financeira hoje e no futuro.

Nas proximas paginas você terá uma visão geral de como o Plano de 
Recompensas Life premia os distribuidores que se qualificam para cada 
nível. Estude o quadro exemplificativo para compreender os requisitos 
mínimos e as porcentagens pagas em cada nível. Converse com o líder 
da sua linha ascendente ou entre em contato com o escritório da 4Life 
para obter um treinamento adicional sobre o plano de compensação.

Lembre-se:

•	 A 4Life calcula a recompensa até quatro vezes em um mês.
•	 A 4Life oferece uma das compensações mais altas do setor - até 64% em LP.
•	O	Power	Pool	facilita	o	seu	início.

Termos úteis:

Recrutador (Inscrito): o Distribuidor que pessoalmente introduziu 
você	a	4Life.	O	recrutador	também	pode	ser	o	seu	patrocinador.

Patrocinador: a pessoa na linha ascendente diretamente acima  
de você.

Entrega automática: um pedido de pelo menos 100 Pontos Life (LP) 
entregue automaticamente todos os meses. Você escolhe os produtos e a 
data de entrega. Isto garante que você atinja os requisitos mensais de LP 
sem interrupções nas suas recompensas.

Recompensas Relâmpago (Rapid Rewards): 25% dos LP do 
primeiro pedido feito por cada novo distribuidor que você introduz  
ao negócio pessoalmente.

Pagamento de LP pessoais: pagamento de 25% sobre volumes  
pessoais acima de 100 LP.

Volume de três níveis: o seu volume de três níveis é composto  
pelos seus LP pessoais, o total do seu primeiro volume de três níveis e  
o volume de clientes no seu quarto nível.

Perna: parte da sua linha descendente que começa com um 
distribuidor patrocinando por você e assim por diante.
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Construa um negócio recompensador... para a vida toda!
Como um distribuidor independente, você constrói o seu negócio 4Life® 
do melhor modo para atingir as suas metas pessoais e financeiras. Escolher 
uma estratégia que funciona para você é muito importante para ter um 
negócio bem-sucedido.

Introdução

À medida que desenvolve o seu negócio, lembre-se destas  
estratégias já comprovadas. 

• Contatos diários. Decida quantas pessoas você deseja contatar a 
cada dia.  Compartilhe tanto os produtos 4Life quanto a oportunidade 
financeira que o negócio representa com a sua lista de contatos.

• Apresente esta oportunidade. Programe apresentações regularmente. 
Há uma descrição simples de como fazê-lo no seu Kit Compass. Peça 
ao líder da sua linha ascendente dicas adicionais sobre como fazer uma 
apresentação bem-sucedida.

• Cadastre clientes. Nem todas as pessoas que você encontrar 
desejarão aproveitar a oportunidade de negócios oferecida pela 4Life, 
mas muitas dessas pessoas desejarão se beneficiar da ampla linha de 
produtos da 4Life.

• Encontre os seus parceiros comerciais. À medida que seu  
negócio se desenvolver, escolha as pessoas que você colocará na linha 
de frente. Estes parceiros serão aqueles que ajudarão o seu negócio a ter 
sucesso, permitindo que você alcande os niveis mais altos do plano de 
compensação da 4Life. 
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Por que utilizar o Power Pool?

•	 Receba	pagamentos	de	recompensa*	e	qualifique-se	para	participar	de	 
	 uma	viagem**	a	um	destino	exótico.
•	 Construa	rapidamente	a	sua	organização	(é	fácil	duplicar!).
•	 Chegue	ao	nível	Diamante	mais	rapidamente.

Qualifique-se para o Power Pool

•	 Inscreva	pelo	menos	três	distribuidores	por	mês.
•	 Cada	distribuidor	precisa	ter	pelo	menos	100	LP	nos	dois	primeiros	 
 meses consecutivos.
•	 Você	deve	manter	pelo	menos	100	LP	pessoais	em	cada	mês.

*As	recompensas	variam	de	mês	em	mês	dependendo	da	porcentagem	(2%)	do	total	de	Pontos	Life	(LP)	 
gerados	no	mundo	todo.	**Não	é	necessário	realizar	nenhuma	compra	para	participar	do	Great	Escape+	Drawing.	
Para	participar	envie	a	carta-resposta	para	o	escritório	da	4Life,	a/c	do	Great	Escape+	Drawing.	Ao	enviar	a	carta-
resposta o distribuidor concorda com todos os requisitos de eligibilidade. As inscrições devem ser feitas antes do dia 
15	de	cada	mês.	Os	candidatos	devem	enviar	a	inscrição	todos	os	meses	para	se	qualificar.	Somente	uma	inscrição	
por pessoa por mês será permitida.  
Para	obter	mais	informações	sobre	o	Great	Escape+,	visite	4life.com	ou	entre	em	contato	com	o	Atendimento	 
ao Distribuidor.

O Power Pool
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*Os	ganhos	do	Distribuidor	podem	variar	como	resultado	de	
inumeros fatores. As declarações de rendimento fornecidas 
com esta brochura não têm como objetivo demonstrar um 
retorno financeiro especifico, mas sim, mostrar o que é possivel 
ganhar, baseado nos dados dos distribuidores 4Life em todo o 
mundo, comprometimento pessoal e nivel de habilidade. Todas 
as referências financeiras, implícitas e declaradas, do Plano de 
Recompensas Life são apenas ilustrativas.

Distribuidores: 300 LP x   2% = $6
Clientes: 300 LP x 25% = $75

Distribuidores: 900 LP x 25% = $225
Clientes: 900 LP x   2% = $18

Ganhos possíveis*  US$ 324 por mês
lP Pessoal: 100 lP
distribuidores inscritos pessoalmente: 4
Total de distribuidores com pelo menos 100 lP: 12
clientes com pelo menos with at least 100 lP: 12
Total de lP nos três primeiros níveis: 2.400 lP
** deve ter inscrito pessoalmente quatro distribuidores para se qualificar como 
líder. o exemplo ilustra o potencial de pagamento com uma profundidade 3 x 3.

Distribuidores Clientes

3

9 9

Você

3

+
**

Cresça e atinja níveis mais altos
À medida que atingir níveis mais altos na 4Life®, você terá um potencial de ganhos cada  
vez maior. Você aprenderá mais, se tornará mais ativo e trasmitirá seu conhecimento a mais 
pessoas. Para manter o crescimento do seu negócio, é importante ser consistente nas suas 
ações. Veja alguns exemplos de como o seu negócio poderá ser em cada nível.

LÍDER

Requisitos para Líder

•	 Manter no mínimo 100 LP mensais.
•	 Inscrever pelo menos quatro distribuidores que também mantenham pelo menos 100 LP mensais.
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Cresça e atinja níveis mais altos Como um Líder, a sua primeira meta deve ser passar para o nível 
Diamante. Por quê? Porque este é o primeiro grande marco do 
seu negócio. Como Diamante, você se qualifica para pagamentos 
infinitos, o que significa um potencial de ganhos ilimitado. Você 
terá condições de ganhar mais dinheiro e começar a desenvolver 
fortemente a sua organização. Aprenda mais e continue ganhando 
na medida em que você avança para níveis mais altos.

Como passar de Líder para Diamante
•	Qualifique-se	para	o	Power	Pool	por	três	meses	consecutivos	e 
 incentive os seus distribuidores a fazerem o mesmo.
•	 Faça	contatos	diários	e	apresentações	semanais.
•	 Continue aprendendo—participe de reuniões, de conferências  
 por telefone e muito mais.

DIAMANTE

Requisitos para Diamante

•	Manter	pelo	menos	100	LP	pessoais	por	mês.
•	 Inscrever	um	total	de	seis	novos	distribuidores	que	façam	 
 pedidos de pelo menos 100 LP mensais.
•	 A	cada	mês	acumular	nos	três	primeiros	níveis	um	volume	 
 de 3.000 LP sem compressão.

Uma vez se qualificando a Diamante, a sua meta deve ser Diamante 
Presidencial.	Por	quê?	O	Diamante	Presidencial	é	posição-chave	no	
negócio 4Life no qual você continua desenvolvendo o negócio com 
base numa estrutura sólida já estabelecida. Além disso, como Diamante 
Presidencial, os seus ganhos aumentam exponencialmente (veja o 
quadro na próxima página). Para chegar a Diamante Presidencial, você 
precisará continuar aprendendo sobre as oportunidades da 4Life - e  
ensinar os demais a serem bem-sucedidos.

Distribuidores: 300 LP x   2% = $6
Clientes: 300 LP x 25% = $75

Distribuidores: 900 LP x 25% = $225
Clientes: 900 LP x   2% = $18

Distribuidores: 2.700 LP x   5% = $135
Clientes: 2.700 LP x   5% = $135

Distribuidores Clientes

Ganhos possíveis*  US$ 594 por mês
lP Pessoal: 100 lP

distribuidores inscritos pessoalmente: 6

Total de distribuidores com pelo menos 100 lP: 39

clientes com pelo menos 100 lP: 39

Total de lP nos três primeiros níveis: 7.900 lP

** deve ter inscrito pessoalmente seis distribuidores para se qualificar como 

diamante. o exemplo ilustra o potencial de ganho com uma profundidade 3 x 3.

3 3

9 9

27 27

Você

Comissões 
Infinity

+
**
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Como crescer de Diamante para Diamante Presidencial

•	 Continue	trabalhando	com	o	Power	Pool	e	desenvolvendo	o	 
 seu negócio.
•	Duplique:	ajude	os	seus	distribuidores	a	chegarem	a	Diamante.
•	 Continue	aprendendo	e	comece	a	ensinar	-	seja	um	integrante	 
 proativo da sua organização e trabalhe em equipe com o seu pessoal.

DIAMANTE PRESIDENCIAL

Requisitos para Diamante Presidencial

•	 Inscrever	pessoalmente	um	total	de	oito	novos	distribuidores	 
 que façam pedidos de pelo menos 100 LP mensais.
•	 Acumular	nos	três	primeiros	níveis	um	volume	de	10.000	LP	 
 sem compressão.
•	 Ter	duas	pernas	qualificadas	a	Diamante.

Como um Diamante Presidencial, você é o presidente da sua 
organização. Você será responsável por assegurar-se que todos na 
sua equipe estejam trabalhando rumo a uma mesma meta de sucesso 
ilimitado.	Será	você	quem	ensinará,	apoiará	e	orientará	os	integrantes	
do grupo que precisam da sua valiosa experiência para serem bem-
sucedidos. Neste nível, você terá atingido o ponto no qual pode começar 
a pensar em renda para a aposentadoria. A base que você terá construído 
permitirá alcançar o nível Diamante Internacional e muito mais.

Como continuar avançando

•	 Ajude	no	desenvolvimento	dos	integrantes	da	sua	organização.	
•	 Seja	um	modelo	de	sucesso	-	continue	trabalhando	e	duplicando	o	sistema.
•	 Aprenda,	ensine	e	oriente	o	seu	grupo	rumo	ao	sucesso.

Para saber como qualificar-se a outros níveis, consulte a página 3.

Distribuidores: 400 LP x   2% = $8
Clientes: 400 LP x 25% = $100

Distribuidores: 1600 LP x 25% = $400
Clientes: 1.600 LP x   2% = $32

Distribuidores: 6.400 LP x   5% = $320
Clientes: 6.400 LP x   5% = $320

Distribuidores: 25.600 LP x 12% = $3.072
Clientes: 25.600 LP x 12% = $3.072

Distribuidores Clientes

Ganhos possíveis*  US$ 7.324 por mês
lP Pessoal: 100 lP
distribuidores inscritos pessoalmente: 8
Total de distribuidores com pelo menos 100 lP: 340
clientes com pelo menos 100 lP: 340
Total de lP nos três primeiros níveis: 42.500 lP
** deve ter inscrito pessoalmente oito distribuidores para se 
qualificar como diamante Presidencial. o exemplo ilustra o 
potencial de pagamento com uma profundidade 4 x 4.

4 4

16 16

64 64

Você

256 256

Comissões 
Infinity

+
**

*Os	ganhos	dos	distribuidores	variam	segundo	diversos	fatores.	As	declarações	de	ganhos	deste	folheto	não	visam	
oferecer uma garantia de qualquer resultado, mas apenas ilustram o que é possível conseguir com base em uma 
ampla gama de dados históricos de distribuidores da 4Life®, no compromisso pessoal e nas habilidades de cada um. 
Toda referência a ganhos, implícita ou explícita, ao longo do Plano de Recompensas Life tem apenas fins ilustrativos.
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Você sabia?
Uma indústria em expansão: a indústria de marketing  
multinível está crescendo rapidamente no mundo todo, com 
mais de 50 milhões de pessoas gerando atualmente uma  
receita	superior	a	US$	100	bilhões.

Renda residual: o diferencial do Plano de Recompensas Life está na 
geração de uma renda residual contínua, devido ao desenvolvimento 
de uma rede de distribuidores e clientes e aos pagamentos resultados 
do	desempenho	destes.	Os	seus	rendimentos	não	estarão	mais	
limitados somente pelo seu trabalho, mas fortemente impulsionado 
pelas atividades de outras pessoas. Você é bem-sucedido ao ajudar  
os demais a serem bem-sucedidos também.

Crescimento ilimitado: quanto mais você crescer, poderá ganhar. 
Diferentemente dos empregos tradicionais, o seu sucesso cresce 
com sua atividade. E com presença em mais de 50 países, você pode 
desenvolver o seu negócio 4Life® tanto local como globalmente. 

Um plano de compensação único e equilibrado: com a 4Life, 
você se beneficia de um dos planos mais rentáveis e diferenciados 

do	setor	-	até	64%	de	pagamento	sobre	os	LP.	O	Plano	de	
Recompensas Life remunera bem tanto os iniciantes, como os  
que se dedicam apenas meio período, além dos dos distribuidores  
e líderes profissionais.

Pagamento por LP pessoais: receba um pagamento de 25%  
sobre o seu volume pessoal que exceder o volume mínimo de 
compras	necessário	de	100	LP*.

Recompensas relâmpago: ganhe recompensa de 25%  
sobre o primeiro pedido de cada nova pessoa que você tiver  
inscrito		pessoalmente**.		

Diamond4Life: esta opção de inscrição o qualifica a receber as 
recompensas em nível Diamante nos seis primeiros meses do seu 
negócio, desde que você cumpra o requisito minimo mensal de 100 LP.

Lider4Life: esta opção de inscrição o qualifica a receber as 
recompensas em nível de Líder desde que você cumpra o requisito 
minimo mensal de 100 LP.

*Para	Líderes	e	acima,	as	recompensas	de	primeiro	e	segundo	nível	são	revertidas	em	volume	pessoal	acima	de	100	LP.	Você	recebe	25%	e	o	seu	distribuidor	imediatamente	acima	recebe	2%.	O	próximo	
distribuidor	da	linha	ascendente	recebe	5%.	O	restante	dos	pagamentos	continua	de	acordo	com	o	plano	até	que	todos	os	níveis	recebam.
**Os	pagamentos	do	primeiro	e	do	segundo	nível	para	o	primeiro	pedido	LP	são	revertidos.	O	distribuidor	introdutor	responsável	pela	inscrição	recebe	25%	e	o	distribuidor	imediatamente	acima	recebe	2%.	 
O	próximo	distribuidor	da	linha	ascendente	recebe	5%.	O	restante	dos	pagamentos	continua	de	acordo	com	o	plano	até	que	todos	os	níveis	os	recebam.	(Isto	se	aplica	apenas	ao	primeiro	pedido).
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Para obter mais informações sobre a oportunidade e os produtos da 4life, entre em contato com o escritório local.
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