Brasília, 22 de Janeiro de 2018
COMUNICADO OFICIAL

1. DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
1.1. O conceito de “Ativação vigente” dá lugar ao conceito “Plano vigente”. Sendo assim a
Muscle Formula disponibilizará aos seus afiliados 2 tipos de plano:
Plano Platinum - compra no valor de R$ 198,00 (Valor sem desconto nos produtos), gerando 30
dias de vigência.
Plano Gold - compra no valor de R$ 99,00 (Valor sem desconto nos produtos), gerando 30 dias
de vigência.
OBS 1: Todos afiliados ativos irão migrar automaticamente para o plano Platinum.

1.2. O conceito de “Upgrades de nível” passa a não existir e entra em vigor o conceito de
“Upgrade de Estrelas”, conforme lista abaixo:
 1 Estrela- compra no valor de R$ 198,00 (Valor sem desconto nos produtos) / ganho
em 4 gerações / 50% de desconto, gerando 30 dias de vigência da data do upgrade.
 2 Estrelas - compra no valor de R$ 396,00 (Valor sem desconto nos produtos) / ganho
em 5 gerações / 53% de desconto, gerando 30 dias de vigência da data do upgrade.
 3 Estrelas - compra no valor de R$ 594,00 (Valor sem desconto nos produtos) / ganho
em 6 gerações / 56% de desconto, gerando 30 dias de vigência da data do upgrade.
 4 Estrelas - compra no valor de R$ 792,00 (Valor sem desconto nos produtos) / ganho
em 7 gerações / 58% de desconto, gerando 30 dias de vigência da data do upgrade.
 5 Estrelas - compra no valor de R$ 990,00 (Valor sem desconto nos produtos) / ganho
em 8 gerações / 63% de desconto, gerando 30 dias de vigência da data do upgrade.
OBS 2: Todos afiliados ativos irão receber da empresa o upgrade subsequente. Ex: usuário ativo
no nível 1, será Platinum 2 Estrelas. Usuário ativo nível 4, será Platinum 5 Estrelas.

2. DA BONIFICAÇÃO

2.1. PLANO PLATINUM
O plano platinum segue as mesmas regras de bonificação do plano de negócios atual.

2.1.1. Na compra de primeira ativação de plano de um novo afiliado e nas compras
Upgrade de Estrelas – o bônus do patrocinador é de 25% do valor da compra e
outros 25% devem ser distribuídos pela matriz fechada, da 1° ate 8° geração , da
seguinte maneira:
 1° Geração – 8,50%
 2° Geração – 5,50%;
 3° Geração – 3,50%;
 4° Geração – 2,50%;
 5° Geração – 1,50%;
 6° Geração – 1,50%;
 7° Geração – 1%;
 8° Geração – 1%;
2.1.2. No bônus UPGRADE – deve-se considerar a regra de que para receber o bônus
(patrocinador ou usuário da 1° a 8° geração), o usuário que está recebendo deve
ter o mesmo número de Estrelas (ou superior) que o usuário que está realizando o
upgrade; Exemplos:
 Estou no Plano Platinum 2 Estrelas, e meu indicado direto faz upgrade para
3 Estrelas – NÃO VOU RECEBER OS 25%, vai para o próximo apto, por
compressão dinâmica;
 Estou no Plano Platinum 3 Estrelas, e alguém da minha 8° geração faz
upgrade para 4 Estrelas – NÃO VOU RECEBER O 1%, vai para o próximo
apto, por compressão dinâmica;

2.1.3. Na compra de reativação de plano de um afiliado – o bônus do patrocinador é de
20% do valor da compra e outros 30% devem ser distribuídos pela matriz fechada,
da 1° ate 8° geração , da seguinte maneira através do atual conceito bonus de
equipe:
 1° Geração – 10%
 2° Geração – 7%;
 3° Geração – 4%;
 4° Geração – 3%;
 5° Geração – 2%;
 6° Geração – 2%;
 7° Geração – 1%;
 8° Geração – 1%;

2.2. PLANO GOLD

2.2.1. Na compra de primeira ativação de plano de um novo afiliado e nas compras
Upgrade de Estrelas – o bônus do patrocinador é de 12,5% do valor da compra, e
da 1° ate 8° geração são distribuidos da seguinte forma:
 1° Geração – 4,25%
 2° Geração – 2,75%;
 3° Geração – 1,75%;
 4° Geração – 1,25%;
 5° Geração – 0,75%;
 6° Geração – 0,75%;
 7° Geração – 0,5%;
 8° Geração – 0,5%;

2.2.2. No bônus UPGRADE – deve-se considerar a regra de que para receber o bônus
(patrocinador ou usuário da 1° a 8° geração), o usuário que está recebendo deve
ter o mesmo número de Estrelas (ou superior) que o usuário que está realizando o
upgrade; Exemplos:
 Estou no Plano Gold 2 Estrelas, e meu indicado direto faz upgrade para 3
Estrelas – NÃO VOU RECEBER OS 12,5%, vai para o próximo apto, por
compressão dinâmica;
 Estou no Plano Platinum 3 Estrelas, e alguém da minha 8° geração faz
upgrade para 4 Estrelas – NÃO VOU RECEBER O 0,5%, vai para o próximo
apto, por compressão dinâmica;

2.2.3. Na compra de reativação de plano de um afiliado – o bônus do patrocinador é de
10% do valor da compra, e da 1° ate 8° geração são distribuidos da seguinte forma:
 1° Geração – 10%
 2° Geração – 7%;
 3° Geração – 4%;
 4° Geração – 3%;
 5° Geração – 2%;
 6° Geração – 2%;
 7° Geração – 1%;
 8° Geração – 1%;

OBS: Em termos de bonificação o plano Gold nada mais é que o Plano Platinum, porém os
ganhos são pela metade. A outra metade desses ganhos irá para seu PATROCINADOR
comprimido.
As premiações de graduação do Plano Gold também terão seus valores reduzidos pela metade.

É importante salientar que todo afiliado pode migrar do plano Gold para o plano Platinum, e
vice- versa, em qualquer reativação. Todavia a tabela de ganhos de bônus usada será de
acordo com o plano vigente. Exemplos: Meu plano vigente é o Platinum, meus ganhos de
indicação direta para primeira ativação de plano será 25%. Contudo ao fim da vigência deste,
decido me reativar com o plano Gold, sendo assim meus ganhos de indicação direta para
primeira ativação de um plano passa a ser 12,5%.

Atenciosamente,

Diretoria Muscle Formula Brasil.

