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Prezado Consultor,

Nós da família Hinode preparamos esse material com muito carinho para você, pois temos um sonho de fazer desse mundo, 
um mundo melhor.

Nosso objetivo é apresentar uma possibilidade de conquistar uma vida plena, saudável, próspera e principalmente, feliz.

Aproveite esse material, pois ele é fruto de nossos 26 anos de experiência nessa atividade, e contém o conhecimento de 
profissionais do mais alto gabarito.

A utilização deste material fará com que sua caminhada se torne mais efetiva, e lhe ajudará a chegar às mais altas graduações da 
Hinode.  Nossa missão é contribuir para que esse destino de sucesso se cumpra.

Lei atentamente cada uma das páginas que se seguem. Elas têm a capacidade de desenvolver as suas habilidades, assim como 
desenvolveu as habilidades de muitas pessoas que vieram antes de você.

Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de fazer o que quisermos. 

Sabemos que, com pequenos passos diários, ao final de 365 dias, você terá feito um ano de profundas realizações.

Desejamos a você um completo sucesso, construindo sua verdadeira riqueza.

Conte conosco durante a sua jornada na Hinode.

Família Rodrigues
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VISÃO, MISSÃO E VALORES DA HINODE

A Marca Hinode
Hinode é uma palavra de origem japonesa que significa “o primeiro raio de sol do primeiro dia do 
ano”. 
No Japão, é um hábito cultural agradecer a DEUS em oração por mais um ano que findou e 
renovar os pedidos de bênçãos para o ano que está nascendo. 
Hinode é o Sol Nascente de todos os dias. É a esperança renovada na conquista dos seus sonhos. 

Visão
Ser uma empresa atualizada e líder no mercado brasileiro de Vendas Diretas e implantar a 
oportunidade Hinode no mercado global, sempre encantando Consultores e Colaboradores.   
    
Missão
 “Oferecer às pessoas uma oportunidade para mudar de vida”.

 
Valores
Buscamos a excelência como organização, visando à rentabilidade e a satisfação dos nossos 
consultores, prezando os valores éticos com relação aos funcionários, fornecedores e à 
sociedade em geral, sempre respeitando o meio ambiente e assumindo nossa responsabilidade 
social através de: 

 • Fé em Deus;
 • Valorização do relacionamento humano;
 • Respeito à unidade familiar;
 • Parcerias sólidas e contínuas;
 • Credibilidade;
 • Confiança;
 • Resultados;

• Envolvimento;
• Trabalho em equipe;
• Segurança;
• Visão de futuro;
• Melhoria contínua;
• Qualidade abrangente.



SEJA BEM-VINDO

Parabéns por tomar a decisão de mudar de vida.

Este manual foi criado pela Universidade Hinode e vai te ensinar a chegar à categoria Master no 
prazo de 72 horas.

Trata-se de um Sistema que vai fazer você decolar e começar sua carreira de sucesso Hinode  

Ao seguir o sistema deste manual seu negócio se tornará lucrativo rapidamente.

NOSSA CRENÇA

 • O sucesso na Hinode não é fruto do acaso;

 • Não existe sorte nem adivinhação para ser bem-sucedido neste negócio;

 • Existe um padrão comprovado e previsível de atividades que, se seguidos, o guiarão até  
    topo de ganhos desta empresa;

 • Você possui todas as capacidades naturais necessárias para se tornar bem-sucedido na 
    Hinode.

NESTE MANUAL VOCÊ APRENDERÁ A:

 • Fazer e gerenciar uma lista de contatos.

 • Fazer uma ligação / convite com o objetivo de:
   - marcar uma visita 
   - convidar para uma Apresentação do Negócio (APN).

 • Desenvolver suas habilidades para suas próximas graduações.

 • Criar hábitos prósperos.
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MASTER 72h
A graduação Master é o primeiro passo dentro da sua carreira
de sucesso Hinode.

MASTER



O QUE FAZER?

 • Conectar-se à Universidade Hinode

 • Fazer a lista
  - Classificar a lista

 • Marcar 10 a 15 visitas 

 • Mostrar O Plano - MOP
    • Reunião 1 a 1
    • Reunião em casa
    • Reunião de Apresentação do Negócio - APN
    • Evento regional

 • Não parar até patrocinar 02 pessoas com o Kit Executivo Top

 • Fazer isso em 72 horas.

Pronto! 

Você chegou a Master.

Agora vamos explicar como fazer isso passo a passo.
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A LISTA
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A LISTA

A lista é o combustível do seu trabalho.

É muito importante ter uma lista por escrito com 100 nomes.

Uma lista de cabeça possui poucas pessoas e muita expectativa. 

Se você tiver uma lista de cabeça com 4 pessoas e nenhuma fechar o negócio você ficará 
desmotivado.

Se você tiver uma lista de 100 pessoas no papel você poderá classificá-la e saber que possui 
muito mais chances do que imaginava.

 • Se você fosse casar hoje, quantas pessoas convidaria para seu casamento?

 • Quem são seus amigos mais próximos? 

 • Com quem você trabalha? 

 • Seus amigos do Facebook, sua lista de contatos do celular? Faça a lista por escrito!

CLASSIFICAÇÃO DA LISTA

A classificação da lista fará você trabalhar menos e ter melhores resultados.

Classifique da seguinte forma:
 
 Credibilidade
 Líderes, pessoas bem-sucedidas na sua área de atuação, pessoas que inspiram confiança;

 Empreendedor
 Não é necessariamente a pessoa que é empresária.
 É a pessoa que sempre fala em mudanças.
 Gosta de novidades.
 Quer crescer.

 Condição financeira
 Tem condição de entrar com o Kit apropriado.
 Consegue, se quiser, o valor necessário para o investimento inicial.



MASTER 72h

CONVITE
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CONVITE

Consiga um contato rápido com o convidado, seja por telefone ou pessoalmente, mas faça o 
convite em no máximo 3 minutos.

Lembre-se: seu papel nesse momento é convidá-lo - e não apresentar a oportunidade.

O percentual de fechamento é maior se direcioná-lo para a casa do Convidado, com a presença 
do casal.
 

Exemplo de agendamento de visita:

Dica: Evite pedir para ser em casa, apenas sugira ou pergunte:

Por exemplo: 
Você pergunta: - João, qual o melhor horário para tratar com você e a .... (esposa) fora do expedi-
ente de trabalho?

Convidado RESPONDE: - Só se for em casa. OK...

Durante esses 3 minutos, você deve aguçar ao máximo a curiosidade do Convidado. 
         
Caso esteja tratando de outro assunto com o seu Convidado, só faça o agendamento no final, 
isto é, já na despedida, para evitar interrogações (perguntas) e desculpas evasivas.
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NOME TELEFONE CREDIBILIDADE EMPREENDEDOR FINANCEIRO

MARQUE COM UM “X”LISTA DE NOMES
Marque um “X” para cada característica que a pessoa possui e vá primeiramente na pessoa com mais X’s.



NOME TELEFONE DIA HORA

NOMES

MARCAÇÃO DE VISITAS

NOME DOS 2 PATROCINADOS
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ROTEIRO CONVITE

Por exemplo:

Você
- Oi João, tudo bem?

Convidado
- Tudo bem!!!

Você
João, estou com um pouco de pressa, mas eu resolvi te ligar porque estou muito entusiasmado 
com um negócio que eu conheci. 

Esse é um negócio que dá pra gente ganhar dinheiro / Eu vejo você como meu parceiro nesse 
negócio / É um negócio altamente rentável que tem possibilidade de crescimento real / de uma 
indústria em plena ascensão.

Você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei.

Podemos nos encontrar hoje ou amanhã?

Pode ser às ___ h?

Você
Chego lá as 8 horas,.... tenha um bom dia! Até lá!!!

Atenção:
Se o Convidado quiser mais detalhes por telefone NÃO DÊ DETALHES  apenas responda que o 
negócio é 90% visual e que no encontro você dará mais detalhes. 
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SEMPRE RESPONDA UMA PERGUNTA COM OUTRA PERGUNTA

Se ele perguntar: 
“É vendas?”.

 Responda:
 “Você gosta de vendas?”.

 Se ele disser que “sim” então você responde:
 “Então você vai adorar o negócio”.

  Se ele disser que “não” então você responde:
 “Então você vai adorar o negócio”.

Se ele perguntar: 
“É franquia?” 

 Responda:
 “Você gosta de franquia?”

 Se ele disser que “sim” então você responde:
 “Então você vai adorar o negócio”.

  Se ele disser que “não” então você responde:
 “Então você vai adorar o negócio”.
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A REUNIÃO

Ao chegar à casa do Convidado:

 1) conte como você conheceu o negócio;

 2) mostre os produtos;

 3) apresente o plano.

Fique tranquilo - seu convidado nunca ouviu o plano, erros passarão despercebidos.



ACOMPANHAMENTO

Existe a possibilidade do convidado ficar inseguro ou querer pensar ou falar com a esposa ou 
com o marido.

Neste caso o acompanhamento deverá acontecer em no máximo 48 horas.

Uma boa seqüência é a seguinte:

 1- reunião um a um / reunião em casa

 2- reunião aberta - APN

 3- Evento regional

Lembre-se:

 Muitas pessoas estão procurando uma chance de mudar de vida. 

 Não atrase seu desenvolvimento com ladrões de tempo!

 Se a pessoa não quiser fechar, agradeça, mantenha a amizade e se dirija ao próximo!

 Cuide da sua motivação, como você cuida da sua saúde! 

 Manter-se motivado é o que te deixará milionário. 
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PATROCINANDO

Ao patrocinar um novo Consultor ajude-o a chegar a Master em 72h.

A sua meta é fazer com ele, 10 a 15 apresentações dentro das primeiras 72 horas após sua 
inscrição. 

Desta forma ele se tornará Master dentro deste tempo.

Isto motivará o novo Consultor a ter uma história inicial de impacto e aumentará sua crença no 
negócio, na empresa e nele mesmo.

Este padrão agora está estabelecido por você, e por ele, e irá duplicar-se para todos aqueles que 
você e sua EQUIPE patrocinarem.
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LEI DOS NÚMEROS

Quanto mais visitas, mais pessoas conhecerão nossos produtos e nossa oportunidade e com isso 
mais pessoas farão parte da família Hinode

Portanto, pela nossa experiência, sabemos que na pior das hipóteses a cada 10 visitas você fará 1 
fechamento.

O seu primeiro passo será marcar 10 reuniões. 

Você fará 10 reuniões e o seu primeiro fechamento.

Você está procurando 2 pessoas dispostas a fazer o negócio Hinode contigo.

Portanto são 2 pessoas com o pedido inicial apropriado: Kit Top.

Agora passe para o próximo passo: 

 Ajude estas duas pessoas a fazerem o mesmo que você fez.
 *Veja o manual “Diamante 4x4”.
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O
CONSULTOR
PROATIVO

Seguir as
12 disciplinas 

diárias do
Consultor 

Proativo

Ter uma
lista com

100 nomes 
atualizada e 

disponível

Ter e manter
10 Clientes

de consumo

Patrocinar
4 novos

Consultores
por mês

Estar
conectado à 
Universidade 
Hinode

Consumir e/ou
Revender
600 pontos 
mensais

Apresentar
15 planos
por mês

12 DISCIPLINAS DIÁRIAS
DO CONSULTOR PROATIVO

Seja grato à Deus01

Dedique tempo à Família02

Faça 30 minutos
de atividade física03

Use os produtos04

Leia pelo menos 1 livro por 
mês (15 minutos por dia)

05

06 Conecte-se à
Universidade Hinode

07

Visualize suas
metas e sonhos08

Verifique e confirme
a agenda diária09

Faça 10 contatos/ligações10

Mostre o plano
e faça acompanhamento11

Dê 4 abraços
todos os dias12

Ouça um áudio e assista 
a um vídeo por dia



1 2 3 4
APRESENTE
15 PLANOS

POR MÊS

CONECTE-SE À 
UNIVERSIDADE

HINODE
TENHA

UMA LISTA
DE CONTATOS

SEJA O 
PRODUTO

DO SEU 
PRODUTO

REGRAS 
PARA O 
SUCESSO 
NA HINODE

Use os produtos 
diariamente

Sinta os benefícios
e compartilhe

Comprometa-se com 
seus 600 pontos 
mensais

Mantenha uma lista 
atualizada com 100 
nomes

Conquiste e 
mantenha pelo 
menos 10 clientes

Use a lei
dos números:
quanto mais 
apresentações 
maior sua equipe e 
maior seu resultado

Comprometa-se
com o programa 
Diamante 4x4

Participe das 
Apresentações do 
Plano de Negócios 
(APNs)

Participe dos 
eventos e 
treinamentos 
promovidos pela
sua liderança e pela 
Universidade Hinode
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A REGRA DIAMANTE

SEJA ENSINÁVEL!
Acostume-se a manter sua 

aprendizagem constante e não
haverá limites para o seu sucesso!

Ser ensinável é mais importante
do que ser talentoso.

“Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 
alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre”.

“Quando você admite a ignorância, 
você está abrindo a porta da sabedoria”.

Paulo Freire

Sócrates
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UNIVERSIDADEHINODE.COM.BR

“Por isso não tema, pois estou com você;
não tenha medo, pois sou o seu DEUS.

Eu te fortalecerei e o ajudarei;
Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.”

Isaías 41 : 10

0615


