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A Operação em países 

sem Centro Comercial PSA

Dealer (d)

Constitui a primeira posição dentro do Flex Marketing Plan PSA.

REQUISITOS

Esta posição se alcança preenchendo o Formulario Web com seus dados pessoais e os dados do 
seu  DIP  patrocinador.  Ao  pagar  o  Direito  de  Adesão  Inicial  você  ficará  cadastrado  no  Flex 
Marketing Plan.

Este direito de adesão ao Flex Marketing Plan tenrá os seguintes valores:

• Na América Latina (exceto na Argentina e no Uruguay): U$S 200

• No resto do mundo: U$S 250

Após cumpridos os passos anteriores, a PSA comunicará mediante correio eletrônico seu número 
de identificação,  que a partir  desse momento o transforma em  DIP. Este  número  pessoal  é 
intransferível e pode ser uti lizado unicamente pelo titular da conta. 

Nessa comunicação  você  receberá  também  uma  senha  inicial  de  acesso  a 
Autoconsulta  web  de  PSA.  Esta  ferramenta   facilita  ao  DIP o  acompanhamento  de  sua 
organização e suas operações.

 

BENEF      ÍCIOS DA POSIÇÃO DE DEALER       (d)

• Pertencer ao Flex Marketing Plan PSA 
• Acessar a Capacitações web e àquelas oferecidas por seu DIP patrocinador
• Posibilidade de fazer ingressar pessoas ao Negócio PSA (patrocinar).
• Acessar  à posição de Distribuidor (D) através da compra da distribuição (Kit de Acesso e 

10  PB  de volume pessoal  em uma única  operação).  Enquanto  você  não  alcance  dito 
volume só poderá comprar através do seu DIP patrocinador.

• Quando um  dealer  (d) patrocine  outro  dealer  (d) que  compre  a  Distribuição  (10  PB), 
automaticamente o primeiro em linha ascendente se transforma também em Distribuidor 
(D).

CONDI  ÇÕES DA POSIÇÃO DE DEALER   (d)
• Nos países sem Centros Comerciais PSA, só poderão ingressar dealers (d) se previamente 

existe um DIP com categoria igual ou superior a Distribuidor (D) em sua linha ascendente 
nesse país. 

• A posição de  dealer (d), nestes países, não 
permite  realizar  compras  diretas  à  PSA 
inferiores ao  volume necessário para 
alcançar a posição de Distribuidor (D). 

• Um dealer (d) poderá patrocinar outro dealer 
(d), mas  até  não  alcançar  o  primeiro  a 
posição  de  Distribuidor  (D),  as  compras 
feitas pelas pessoas por ele patrocinadas e 
as  próprias  deverão  encaminhar-se  através 
do  primeiro  Distribuidor  (D)  na linha 
ascendente.
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• Esta posição tem uma vigência de  6 meses.  Nesse período o  dealer (d) poderá decidir 
comprar a distribuição, ou alcançá-la por patrocinar um Distribuidor (D). 

Na primeira compra que realizar como Distribuidor (D) deverá incluir-se o Kit de Acesso e o 
Direito de Adesão Inicial pago será computado a conta, desde que esta primeira compra 
seja realizada dentro dos 6 meses de ter ingressado.

Se transcorridos os 6 meses, o dealer (d) não tivesse alcançado a posição de Distribuidor 
(D), deverá renovar o Direito de Adesão Inicial correspondente a sua zona, caso contrário 
será dado de baixa do sistema 

Distribuidor (D)

Constitui a segunda posição dentro do Flex Marketing Plan PSA,  e a primeira posição que lhe 
permite operar em forma direta com a PSA.

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO

Existemn  duas  formas  de  alcançar  a  posição:  mediante  o  volume  de  compra  pessoal  ou 
patrocinando um dealer (d) que ingresse com a distribuição.

Na opção de compra, a distribuição, ao mesmo que na Argentina e no Uruguay,  tem uma exigência 
mínima de 10 PB que correspondem à compra do KIT de ACESSO, KIT de CAPACITAÇÕES e um 
volume de compra mínimo de produtos que lhe permitirá começar a operar em forma direta com 
PSA. 

Compra Inicial:

o Kit de Acesso

o Kit de Capacitações PSA (0,20 PB)

o 4 PSA Senior (2,45 PB x 4 = 9,80 PB)

       BENEFÍCIOS DA POSIÇÃO DE DISTRIBUIDOR (      D):  

1) Realizar compras à PSA em forma direta e desfrutar de uma utilidade imediata de compra de 
3%,sobre os produtos de lista de preços PSA que têm Pontos Bonificáveis (PB).

2) Poder patrocinar DIPS. 

(Lembrando que nos países sem Centros Comerciais PSA, só poderão ingressar dealers (d) se previamente existe um 
DIP com categoria igual ou superior a Distribuidor (D) nesse país)

3) Poder comprar produtos e operar em qualquer país onde existam Centros Comerciais PSA

4) Ter 5% de compensação sobre o movimento em PB durante o mês calendário dos diferentes 
dealers (d) que comprem a distribuição (10 PB) em países sem Centros Comerciais PSA.

5) Ter 5% de compensação sobre o movimento em PB durante o mês calendário dos diferentes 
dealers (d), patrocinados em países com Centros Comerciais PSA, que compõem as diferentes 
linhas descendentes  patrocinadas por você, sobre os produtos da lista de preços PSA que têm 
Pontos Bonificáveis (PB) até ol próximo Distribuidor (D) sem incluir. 

Para ter uma compensação de 5% sobre os PB de organização você não precisa de qualquer 
tipo de qualificação para ter acesso a estes benefícios.

EXEMPLOS DA COMPENSAÇÃO  DE 5% QUE RECEBE O DISTRIBUIDOR SOBRE PB DE ORGANIZAÇÃO NOS PAÍSES 
ONDE EXISTAM ESCRITÓRIOS COMERCIAIS DA PSA:
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Requisito de Man      utenção de Categoria (*)  

1,5 PB somando o volume pessoal mais o volume da organização de  dealers (d) e volume de 
organização de Distribuidores (D), em no mínimo 2 de 3 meses estabelecidos. Caso contrário, o 
titular passa à categoria imediata inferior. Este requisito é analisado trimestralmente.

CUMPRE:

OUTUBRO  NOVEMBRO DEZEMBRO 
 0,30 PB (A+B) 5.80 PB (A+B) 6.20 PB (A+B)

 
NÃO CUMPRE:

OUTUBRO  NOVEMBRO DEZEMBRO 
0,10 PB (A+B) 7.20 PB (A+B) 0.00 PB (A+B)

Para facilitar o acompanhamento da produção de sua organização, a PSA põe à sua disposição o 
Relatório  Extrato  de Acumulação,  que  pode ser  obtido  através  dos postos  de autoconsulta  nos 
Centros Comerciais e no site www.psa.com.ar, página exclusiva dos Distribuidores Independentes 
PSA (módulo autoconsulta)

 

Extrato de Acumulação
Cod.Relação de Acumulação PB PC

1 Volume Pessoal (A) 7.35 7.35

3. Org. de Dealers (B) 8.70 8.70

(*) Durante o ano 2009 o requisito de manuteção não tená vigência para os DIPS das 
zonas sem Centro Comercial PSA.

Distribuidor Qualificado (DC)

Constitui a terceira posição dentro do Flex Marketing Plan PSA.

 PERIODO DE QUALIFICAÇÃO

Esta posição se alcança no lapso de um mês e começa a ser efetiva a partir do primeiro dia útil do 
mês seguinte de ter alcançado essa posição.

Requisito Geral

Um volume  de  40  PB  mínimos  de  organização  sem  incluir  o  movimento  em PB de  posições 
superiores  a  Distribuidor  (D).  Os  40  PB  mínimos  requeridos  para  alcançar  a  posição  de 
Distribuidor Qualificado (DC) deverão completar-se levando em conta os requisitos individuais e 
de linhas descendentes detalhados a seguir:

 Requisito Individual

 Um volume de 10 PB mínimos entre você e/ou sua organização de Dealers (d), 
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    Ter um mínimo de três linhas descendentes diferentes com um Distribuidor (D) em cada uma 
delas. O primeiro  Distribuidor(D) em linha descendente de cada uma dessas linhas 
descendentes  diferentes  deve  contar  com um mínimo de  10  PB como  Distribuidor 
(D) entre ele e/ou sua organização de Dealers (d). 

Para facilitar o acompanhamento da produção de sua organização, PSA coloca à sua disposição o 
Relatório  Extrato  de Acumulação,  que pode  ser  obtido através  dos  postos de autoconsulta  nas 
Centrais  Comerciais  e  no  web  site  www.psa.com.ar,  página  exclusiva  dos  Distribuidores 
Independentes PSA (módulo autoconsulta)

Extrato de Acumulação
Cod.Relação de Acumulação PB PC

1 Volume Pessoal (A) 6.30 6.30

3. Org. de Dealers (B) 2.40 2.40

4.Org. de Distribuidores 21.55 21.55

5. Assist. DC 33.55 33.55

 BENEFÍCIOS DA POSIÇÃO DE DISTRIBUIDOR QUALIFICADO   (DC)

1) Ter a vantagem de uma utilidade imediata de compra de 7% sobre os produtos da lista de preços 
PSA que têm Pontos Bonificáveis (PB).

2) Possuir  15% de compensação sobre a movimentação em PB dos diferentes  Dealers (d)  que 
compõem as diferentes linhas descendentes sobre os produtos da lista de preços  PSA que têm 
Pontos Bonificáveis (PB), sem incluir a movimentação em PB de posições superiores a Dealer (d) 
(ver “B” Relatório Extrato de Acumulação).

3) Possuir vantagem de 10% de compensação sobre toda a movimentação em PB dos diferentes 
Distribuidores (D)  que compõem as diversas linhas descendentes (incluindo as organizações de 
Dealers (d) desses Distribuidores (D)) sobre os produtos da lista de preços PSA que têm Pontos 
Bonificáveis (PB), sem incluir a movimentação em PB de posições superiores a Distribuidor (D) 
(ver “C” Relatório Extrato de Acumulação).

Para ter a vantagem desta uti l idade imediata de compra de 7% e uma compensação de 
10% sobre os PB de organização você não precisa de nenhum tipo de qualif icação.

 EXEMPLO:

4) Assistência às organizações dos Distribuidores Qualificados (DC). 

.Possuir  5% de compensação sobre toda a movimentação em PB dos diferentes  Distribuidores 
Qualificados (DC) ou qualquer posição superior, unicamente sobre suas respectivas organizações 
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por você ou não. Esta compensação valerá somente sobre o primeiro  Distribuidor Qualificado 
(DC) ou qualquer posição superior, unicamente sobre as respectivas organizações de Dealer (d) e 
Distribuidores (D) até o segundo Distribuidor Qualificado (DC) ou qualquer posição superior de 
cada linha descendente sem incluir (ver “D” Relatório Extrato de Acumulação).

 Você deverá cumprir com uma qualificação mínima mensal de 18 PB.

   Os 18 PB requeridos serão resultado da soma de:

O volume pessoal (ver “A” Relatório Extrato de Acumulação) e/ou
Volume de organização de Dealers (d) (ver “B” Relatório Extrato de Acumulação) 

e/ou
  Volume de organização de Distribuidores (D) (ver “C” Relatório Extrato de 

Acumulação).

 EXEMPLO DISTRIBUIDOR QUALIFICADO (DC)

. R      equisito de Permanência na Categoria       

14 PB pessoais, acrescentando o volume pessoal mais o volume da organização de  Dealers e o 
volume da organização de Distribuidores em 2 dos 3 meses estabelecidos. Caso contrário, o titular 
passa para a categoria imediata inferior. Este requisito é analisado  trimestralmente.

CUMPRE

                              NÃO CUMPRE

JULHO  AGOSTO SETEMBRO

10.00 PB (A+B+C) 0.80 PB (A+B+C) 5.60 PB (A+B+C)
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JULHO  AGOSTO SETEMBRO  

9.70 PB (A+B+C) 15.80 PB (A+B+C) 17.10 PB (A+B+C)

Não Recebe
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Relatório  Extrato  de Acumulação,  que pode  ser  obtido através  dos  postos de autoconsulta  nas 
Centrais  Comerciais  e   no  web  site  www.psa.com.ar,  página  exclusiva  dos  Distribuidores 
Independentes PSA (módulo autoconsulta)

Coordenador de Equipe (CE)

Constitui a quarta posição dentro do Flex Marketing Plan PSA. Para pertencer a esta categoria é 
preciso ter a assinatura de Pautas de Condução onde se expressam as condições exigidas para 
esta posição.

 

 PRÉ- REQUISITO

  Solicitação de qualificação: 
Todo Distribuidor  Qualificado  que  quiser  começar  a  realizar  a  correspondente  qualificação  para 
acessar  a  categoria  imediata  superior  (Coordenador  de Equipe),  deverá  apresentar  à  Gerência 
Comercial de PSA uma solicitação de qualificação, manifestando que quer passar de categoria e 
detalhando  claramente  o  planejamento  mediante  o  qual  será  concretizado.  A  solicitação  de 
qualificação deverá ser apresentada no mínimo trinta (30) dias antes do início do primeiro mês de 
qualificação, e a Gerência Comercial de PSA se reserva o direito de aceitá-la. Caso ela não ser 
aceita, não será possível acessar a esta posição.

 PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO

Esta posição se alcança no período de dois meses e começa a ter efetividade a partir do primeiro 
dia útil do terceiro mês de ter alcançado o requisito.

 Requisito Geral

Um volume de 160 PB mínimo de grupo, sem incluir a movimentação em PB de posições superiores 
a  Distribuidor  Qualificado  (DC).  Os  160  PB  mínimos  requeridos  para  alcançar  a  posição  de 
Coordenador de Equipe (CE) deverão completar-se levando em conta os requisitos individuais e 
de linhas descendentes detalhadas a seguir: 

 Requisito Individual

Um volume de 40 PB mínimos entre você e/ou sua organização de Dealers (d) e Distribuidores 
(D) (ver “A”, “B” e “C” Relatório Extrato de Acumulação).

Flex Marketing Plan PSA ®   Página 6/15

Extrato de Acumulação
Cod.Relação de Acumulação PB PC

1 Volume Pessoal (A) 7.70 7.70
3. Org. de Dealers (B) 6.05 6.05
4.Org. de Distribuidores 41.90 41.90
5. Assist. DC 26.30 26.30

http://www.psa.com.ar/
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Ter  um  mínimo  de  três  linhas  descendentes  diferentes  com  um  Distribuidor 
Qualificado  (DC) em  cada  uma  delas.  O  primeiro  Distribuidor  Qualificado  (DC) 
em  linha  descendente  de  cada  uma  dessas  linhas  descendentes  diferentes  deve 
contar  com  um  mínimo  de  40  PB  como  Distribuidor  Qualificado  (DC) entre  ele 
e/ou sua organização de Dealers (d) e Distribuidores (D).

 REQUISITO CORAÇÃO 

1 coração = 40 PB (ver “A+B+C” Relatório Extrato de Acumulação). Cada coração tem 12 meses de 
vigência a partir do mês em que foi acumulado.

Ter acumulado 4 corações na qualidade de Distribuidor Qualificado (DC). Cada coração se forma 
pela movimentação em PB durante um mês calendário entre o volume pessoal e/ou  volume de 
organização de Dealers (d) e/ou volume de organização de Distribuidores (D).

Exemplo: 
. Durante o primeiro mês devem se juntar: o Requisito Geral (160 PB); o Requisito Individual (40  

PB);  o  Requisito  de  Linhas  Descendentes  (3  Distribuidores Qualificados em diferentes  linhas 
descendentes com 40 PB cada um) e  o  Requisito  de Corações (4  corações acumulados na  
qualidade de Distribuidor Qualificado).

. Durante o segundo mês consecutivo deve ser mantido o Requisito Geral (160 PB); o Requisito  
Individual  (40  PB)  e  o  Requisito  de  Linha  Descendente  (3  Distribuidores  Qualificados  em 
diferentes linhas descendentes com 40 PB cada um).

. No primeiro  dia  útil  do terceiro  mês começa a ter  efetividade a posição de Coordenador de 
Equipe.                 

 BENEFÍCIOS DA POSIÇÃO DE COORDENADOR DE EQUIPE   

1) Vantagem de ter uma utilidade imediata de compra de 7% sobre os produtos da lista de preços 
PSA que têm Pontos Bonificáveis (PB).

2) Vantagem de ter 15% de compensação sobre a movimentação em PB dos diferentes Dealers (d) 
que  compõem as diferentes linhas descendentes sobre os produtos da lista de preços  PSA que 
têm  Pontos Bonificáveis (PB),   sem incluir  a movimentação em PB de posições superiores a 
Dealers (d)  (ver “B” Relatório Extrato de Acumulação).

3) Possuir 10% de compensação sobre toda a movimentação em PB dos diferentes Distribuidores 
(D) que compõem as diversas  linhas descendentes (incluindo as organizações de  Dealers (d) 
desses  Distribuidores  (D))  sobre  os  produtos  da  lista  de  preços  PSA que  têm Pontos 
Bonificáveis (PB), sem incluir a movimentação em PB de posições superior a Distribuidor (D) (ver 
“C” Relatório Extrato de Acumulação).

Para ter a vantagem desta util idade imediata de compra de 7%, uma compensação de 
15% sobre os PB de organização de Dealers e 10% sobre os PB de organização de 
Distribuidores você não precisa nenhum tipo de qualif icação.

4) Assistência às organizações do Distribuidor Qualificado (DC).

Possuir  5% de compensação sobre toda a movimentação em PB dos diferentes  Distribuidores 
Qualificados (DC) ou qualquer posição superior (unicamente sobre suas respectivas organizações 
de Dealers (d) e Distribuidores (D)) de diferentes linhas descendentes patrocinadas diretamente 
por você ou não.
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Esta compensação terá valor somente sobre o primeiro Distribuidor Qualificado (DC) ou qualquer 
posição superior (unicamente suas respectivas organizações de Dealers (d) e Distribuidores (D). 
até  o  segundo  Distribuidor  Qualificado  (DC)  ou  qualquer  posição  superior  de  cada  linha 
descendente sem incluir (ver “D” Relatório Extrato de Acumulação).

Para  ter  a  vantagem  de  5% de  compensação  de  assistência  Distribuidor  Qualificado  deverá 
completar  18 PB com o volume pessoal  e/ou volume organização de  Dealers (d) e/ou volume 
organização de Distribuidores (D) (ver “A” “A”, ”B” “B”, ”C” Relatório Extrato Acumulação), ou bem 
completar  240  PB  de  grupo  com  o  volume  pessoal  mais  o  volume  de  organização  de 
Coordenadores (CE) (ver “A” e “E” Relatório Extrato de Acumulação). Cada  Coordenador (CE) 
deverá  realizar  18  PB  no  A+B+C,  pelo  menos  três  (3)  dos  doze  meses  anteriores, 
independentemente da qualificação de 240 PB de grupo.

 BENEFICIOS DE LIDERANÇA

1) Ter  2% de  compensação  sobre  toda  a  movimentação  em  PB  dos  diferentes  Dealers  (d), 
Distribuidores  (D) e Distribuidores  Qualificados  (DC) que  compõem  as  diversas  linhas 
descendentes, sobre os produtos da lista de preços PSA que têm Pontos Bonificáveis (PB), 
até  o  próximo Coordenador  de  Equipe  (CE) sem  incluir  (ver  “E”  Relatório  Extrato  de 
Acumulação).

Para  poder  aproveitar  esta  compensação  você  deverá  cumprir  uma  qualif icação  de 
160  PB.  Conformação  dos  160  PB: Entre  o  volume  pessoal mais  o  volume  como 
Coordenador de Equipe (CE) (ver “A” e “E” Relatório Extrato de Acumulação).

2) Vantagem de 0.5% de compensação sobre toda a movimentação em PB dos diferentes Dealers 
(d),  Distribuidores (D) e  Distribuidores Qualificados (DC) que compõem as diversas linhas 
descendentes, sobre os produtos da lista de preços PSA que têm Pontos Bonificáveis (PB) até 
o próximo Coordenador de Equipe (CE) sem incluir (ver “E” Relatório Extrato de Acumulação).

Para  poder  aproveitar  esta  compensação  você  deverá  cumprir  uma  qualif icação 
mínima  mensal  de  200  PB,  que  terão  origem  na  soma  do  volume  pessoal  mais  o 
volume  como  Coordenador  de  Equipe  (CE) (ver  “A”  e  “E”  Relatório  Extrato  de 
Acumulação).

Esclarecimento: No caso de acumulação como mínimo 200 PB, a porcentagem a receber será 
de 2% mais 0,5%, ou seja, um total de 2,5%.

3) Vantagem de 0.5% de compensação sobre toda a movimentação em PB dos diferentes Dealers 
(d),  Distribuidores  (D)  y  Distribuidores  Qualificados  (DC)  que  compõem  as  diversas  linhas 
descendentes, sobre os produtos da lista de preços PSA que têm Pontos Bonificáveis (PB) até o 
próximo Coordenador de Equipe (CE) sem incluir (ver “E” Relatório Extrato de Acumulação).

  Para poder aproveitar esta compensação você deverá cumprir uma qualif icação 
mínima mensal de 240 PB, que surgirá da soma do volume pessoal mais o volume 
como Coordenador de Equipe (CE) (ver “A” e “E” Relatório Extrato de Acumulação).

Esclarecimento: No caso de acumulação como mínimo de 240 PB, a porcentagem a receber 
será de 2% mais 0,5%, mais 0,5%, ou seja, um total de 3%.

4) ASSISTÊNCIA COORDENADOR

Gozar de  1% de compensação sobre toda a movimentação em PB das organizações do primeiro 
Coordenador de Equipe (CE) de cada linha descendente durante o mês calendário.

Para ter dita compensação você deverá cumprir 160 PB com sua organização de Coordenador de 
Equipe (CE) durante o mês calendário.

5) Assistência  Coordenador  de  Equipe  (CE):  Tem  0,5%  de  compensação  sobre  toda  a 
movimentação em PB das organizações do primeiro Coordenador de Equipe (CE) de cada linha 
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A descendente durante o mês calendário.

Para  aproveitar  dita  compensação  você  deverá  cumprir  200  PB  com  sua  organização  de 
Coordenador de Equipe (CE) durante o mês calendário.

Esclarecimento: No caso de acumulação como mínimo de 200 PB, a porcentagem a receber 
será de 1% mais 0,5%, ou seja, um total de 1.5%.

6) Assistência  Coordenador  de  Equipe  (CE):  Tem  0,5%  de  compensação  sobre  toda  a 
movimentação em PB das organizações do primeiro Coordenador de Equipe (CE) de cada linha 
descendente durante o mês calendário.

Para  aproveitar  dita  compensação  você  deverá  cumprir  240  PB  com  sua  organização  de 
Coordenador de Equipe (CE) durante o mês calendário.

Esclarecimento: No caso de acumulação como mínimo de 240 PB, a porcentagem a receber 
será de 1% mais e 0,5%, mais 0,5%, ou seja, um total de 2%.

Promocionados

7) Aquele Coordenador de Equipe (CE) que tenha promovido um Coordenador de Equipe (CE) em 
linha  descendente  direta,  durante  12  meses  recebe  1%  do  volume  da  organização  do 
Coordenador de Equipe (CE) promovido até a categoria igual ou superior em linha descendente. 
Esta compensação terá valor sobre a organização do Coordenador de Equipe (CE) promovido 
[até a categoria igual ou superior na linha descendente]

 R      equisito de manutenção de categoria  

80 PB da organização em 2 dos 3 meses estabelecidos. Caso contrário,  o titular passa para a 
categoria imediata inferior. 

Este requisito é analisado trimestralmente.

        CUMPRE
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

70.00 PB 144.55 PB 161.28 PB

     NÃO CUMPRE
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

46.00 PB 95.50 PB 40.50 PB

Para facilitar o acompanhamento da produção de sua organização,  PSA põe à sua disposição o 
Relatório  Extrato  de Acumulação,  que  pode ser  obtido  através dos postos  de autoconsulta  nas 
Centrais Comerciais e no site www.psa.com.ar, página exclusiva dos Distribuidores Independentes 
PSA (módulo autoconsulta)
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Extrato de Acumulação
Cod.Relação de Acumulação PB PC

1 Volume Pessoal (A) 4.20 4.20
3. Org. de Dealers (B) 24.01 24.01
4.Org. de Distribuidores 21.81 21.81
5. Assist. DC 108.90 108.90
6. Coordenador 101.20 101.20
7. Assist. Coordenador 84.00 84.00

http://www.psa.com.ar/
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Líder de Equipe (LE)

Constitui a quinta posição dentro do Flex Marketing Plan PSA.

 PRE-REQUISITO

Solicitação de qualificação: 
Todo Coordenador que deseje começar a realizar a correspondente qualificação para acessar a 
categoria imediata superior (Líder de Equipe), deverá apresentar à Gerência Comercial de PSA uma 
solicitação  de  qualificação,  manifestando  seu  desejo  de  passar  de  categoria  e  detalhando 
claramente  o  planejamento  mediante  o  qual  será  concretizada.  Dita  solicitação  de  qualificação 
deverá ser apresentada pelo menos trinta (30) dias antes do início do primeiro mês de qualificação e 
a Gerência Comercial de PSA se reserva o direito de aceitá-la.

Caso não ser aceita não poderá acessar a esta posição.

PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO   

Esta posição se alcança no período de três meses consecutivos e começa a ter efetividade a partir 
do primeiro dia útil do quarto mês de ter alcançado dito requisito.

 Requisito Geral

Um  volume  de  640  PB  mínimos de  grupo,  sem  incluir  a  movimentação  em  PB  de  posições 
superiores a Coordenador de Equipe (CE). Os 640 PB mínimos requeridos para alcançar a posição 
de Líder de Equipe (LE)  deverão completar-se levando em conta os requisitos individuais e de 
linhas descendentes.

 Requisito Individual

  Um volume de  160 PB  mínimos entre  você e/ou sua  organização  de  Dealers  (d) e/ou  sua 
organização de Distribuidores (D) e/ou sua organização de Distribuidores Qualificados (DC) (ver 
“A”, “B” “B”, ”C” e “D” Relatório Extrato de Acumulação).

 Requisito de linhas Descendentes 

    Ter um mínimo de três linhas descendentes diferentes com um Coordenador de Equipe (CE) em 
cada uma delas. O primeiro Coordenador de Equipe (CE) em linha descendente de cada uma 
dessas linhas descendentes diferentes deve contar com um mínimo de 160 PB entre ele e/ou sua 
organização de Dealers (d) e/ou Distribuidores (D) e/ou Distribuidores Qualificados (DC).

 REQUISITO CORAÇÃO

Coração: 40 PB (ver “A+B+C” Relatório Extrato de Acumulação).

Ter acumulado 5 corações na qualidade de Coordenador de Equipe (CE). Cada coração é formado 
pela movimentação em PB durante um mês calendário entre o volume pessoal e/ou volume de 
organização  Dealers (d) e/ou volume de organização de Distribuidores (D)  (ver “A”,  “B” e “C” 
Relatório Extrato de Acumulação).

Exemplo: 
. Durante o primeiro mês devem reunir-se: o Requisito Geral (640 PB); Requisito Individual (160 

PB);  Requisito  de  Linhas  Descendentes  (3  Coordenadores  de  Equipe  em  diferentes  linhas 
descendentes com 160 PB cada um) e o Requisito de Corações (5 corações acumulados na 
qualidade de Coordenador de Equipe).  
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A . Durante o segundo e terceiro mês consecutivo devem ser mantidos mensalmente: o Requisito 

Geral  (640  PB);  Requisito  Individual  (160  PB)  e  o  Requisito  de  Linhas  Descendentes  (3  
Coordenadores de Equipe em diferentes linhas descendentes com 160 PB cada um). 

. No primeiro dia útil do quarto mês começa a ser efetiva a posição de Líder de Equipe.   

 BENEFÍCIOS DA POSIÇÃO DE LÍDER DE EQUIPE   (LE)

1) Ter uma utilidade imediata de compra de 7%, sobre os produtos da lista de preços PSA que têm 
Pontos Bonificáveis (PB). 

2)  Ter  15% de  compensação  sobre  a  movimentação  em  PB  dos  diferentes  Dealers  (d) que 
compõem as diversas linhas descendentes sobre os produtos da lista de preços  PSA que têm 
Pontos Bonificáveis (PB), sem incluir a movimentação em PB de posições superiores a Dealer (d) 
(ver “B” Relatório Extrato de Acumulação).

3) Ter 10% de compensação sobre toda a movimentação em PB dos diferentes Distribuidores (D) 
que compõem as diversas linhas descendentes (incluindo as organizações de Dealers (d) desses 
Distribuidores (D)), sobre os produtos da lista de preços PSA que têm Pontos Bonificáveis (PB) 
sem incluir a movimentação em PB de posições superiores a  Distribuidor (D)  (ver “C” Relatório 
Extrato de Acumulação).

Para aproveitar esta utilidade imediata de compra de 7%, uma compensação de 15% sobre os PB de 
organização de Dealers e 10% sobre os PB da organização de Distribuidores você não precisa 
nenhum tipo de qualificação.

4) Assistência às organizações do Distribuidor Qualificado (DC). 

• Ter 5% de compensações sobre toda a movimentação em PB dos diferentes Distribuidores 
Qualificados  (DC)  ou  qualquer  posição  superior,  (unicamente  suas  respectivas 
organizações  de  Dealers  (d) e  Distribuidores  (D))  de  diversas  linhas  descendentes 
patrocinadas diretamente por você ou não. Esta compensação terá valor somente sobre o 
primeiro  Distribuidor  Qualificado (DC)  ou qualquer  posição  superior  (unicamente  suas 
respectivas organizações de Dealers (d) e Distribuidores (D) até o segundo Distribuidor 
Qualificado (DC) ou qualquer posição superior de cada linha descendente sem incluir (ver 
“C” Relatório Extrato de Acumulação).

• Para ter  5% de compensação de  Assistência  Distribuidores Qualificados (DC) deverá 
completar  18 PB com o volume pessoal  e/ou volume organização de  Dealers (D) e/ou 
volume organização de Distribuidores (D) ou bem 960 PB de grupo com o volume pessoal 
mais o volume de organização (ver “A” e “E” Relatório Extrato Acumulação). Cada Líder 
deverá  realizar  17  PB  no  A+B+C,  no  mínimo  três  dos  doze  meses  anteriores, 
independentemente da qualificação de 960 PB de grupo.

BENEFÍCIOS DA LIDERANÇA

1)  Ter  2% de  compensação  sobre  toda  a  movimentação  em  PB  dos  diferentes  Dealers  (d), 
Distribuidores  (D),  Distribuidores  Qualificados  (DC) e  Coordenador  de  Equipe  (CE)  que 
compõem as diversas linhas descendentes, sobre os produtos da lista de preços  PSA que têm 
Pontos Bonificáveis  (PB)  até  o  próximo  Líder  de  Equipe  (LE) sem incluir  (ver  “F”  Relatório 
Extrato de Acumulação).

Para poder aproveitar esta compensação você deverá cumprir uma qualificação mínima mensal de 
640 PB que serão o resultado da soma do volume pessoal mais o volume como Líder de Equipe 
(LE) (ver “A” e “F”Relatório Extrato de Acumulação).

2)  Ter  1% de  compensação  sobre  toda  a  movimentação  em  PB  dos  diferentes  Dealers  (d), 
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Distribuidores (D),  Distribuidores Qualificados (DC) e Coordenadores de Equipe (CE) que 
compõem as diversas linhas descendentes, sobre os produtos da lista de preços  PSA que têm 
Pontos Bonificáveis (PB) até o próximo Líder de Equipe (LE) sem incluir.

Para poder aproveitar estas compensações você deverá cumprir uma qualificação mínima mensal 
de 800 PB que surgirá da soma do volume pessoal mais o volume como Líder de Equipe (LE) 
(ver “A” e “F” Relatório Extrato de Acumulação).

Esclarecimento:  Caso acumular  como mínimo 800 PB a porcentagem de compensação a 
receber será de 2% mais 1%, sendo o total de 3%. 

3)  Ter  1% de  compensação  sobre  toda  a  movimentação  em  PB  dos  diferentes  Dealers  (d), 
Distribuidores (D),  Distribuidores Qualificados (DC) e Coordenadores de Equipes (CE) que 
compõem as diversas linhas descendentes, sobre os produtos da lista de preços  PSA que têm 
Pontos Bonificáveis (PB) até próximo Líder de Equipe (LE) sem incluir (ver “F” Relatório Extrato 
de Acumulação).

Para poder aproveitar esta compensação você deverá cumprir uma qualificação mínima mensal de 
960 PB que será resultado da soma do volume pessoal mais o volume como Líder de Equipe 
(LE) (ver “A” e “F” Relatório Extrato de Acumulação).

Esclarecimento:  Caso acumular  como mínimo 960 PB a porcentagem de compensação a 
receber será de 2% mais 1% mais 1% sendo um total de 4%.

ASSISTÊNCIA LÍDER DE EQUIPE

4) Ter 1% de compensação sobre toda a movimentação em PB das organizações do primeiro Líder 
de Equipe (LE) de cada linha descendente durante o mês calendário.

Para aproveitar esta compensação você deverá cumprir com uma movimentação mínima de 640 PB 
com sua organização de Líder de Equipe (LE) durante o mês calendário.

5)  Ter 0.75% de compensação sobre toda a movimentação em PB das organizações do primeiro 
Líder de Equipe (LE) de cada linha descendente durante o mês calendário.

Para aproveitar esta compensação você deverá cumprir com uma movimentação mínima de 1120 
PB com sua organização de Líder de Equipe (LE) durante o mês calendário.

Esclarecimento: Caso acumular como mínimo 1120 PB, a porcentagem a receber será de 1% 
mais 0,75%, ou seja, um total de 1,75%.

6)  Ter  0.75% de compensação sobre toda a movimentação em PB das organizações do primeiro 
Líder de Equipe (LE) de cada linha descendente durante o mês calendário.

Para aproveitar esta compensação você deverá cumprir com uma movimentação mínima de 1440 
PB com sua organização de Líder de Equipe (LE) durante o mês calendário.

Esclarecimento: Caso acumular como mínimo 1440 PB, a porcentagem a receber será de 1% 
mais 0,75%, mais 0,75%, ou seja, um total de 2,5%.

Promocionados

7)  Aquele  Líder  de  Equipe  (LE) que  tenha  promovido  um  Líder  de  Equipe  (LE)  em 
linha  descendente  direta,  durante  12 meses recebe  1% do volume da organização do 
Líder  de  Equipe  (LE)  promovido  até  a  categoria  igual  ou  superior  em  linha 
descendente.  Esta compensação terá valor  somente sobre a organização do  Líder de 
Equipe (LE) promovido [até a categoria igual ou superior em linha descendente]

R      equisito de permanência na categoria  

300 PB de organização em 2 dos 3 meses estabelecidos. Caso contrário, o titular passa para a 
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A categoria imediata inferior. Este requisito é analisado trimestralmente.

CUMPRE:

ABRIL MAIO JUNHO

350.30 PB 280.55 PB 430.00 PB

NÃO CUMPRE:

ABRIL MAIO JUNHO

160.30 PB 332.55 PB 173.80 PB

Para facilitar o acompanhamento da produção de sua organização,  PSA põe à sua disposição o 
Relatório  Extrato  de Acumulação,  que  pode ser  obtido  através dos postos  de autoconsulta  nas 
Centrais  Comerciais  e  no  web  site  www.psa.com.ar,  página  exclusiva  dos  Distribuidores 
Independentes PSA (módulo autoconsulta)
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Extrato de Acumulação
Cod.Relação de Acumulação PB PC

1 Volume Pessoal (A) 1.40 1.40
3. Org. de Dealers (B) 7.85 7.85
4.Org. de Distribuidores 8.60 8.60
5. Assist. DC 187.96 187.96
8. Lider 486.85 486.85
9. Assist. Lider 572.81 572.81

http://www.psa.com.ar/
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SACaracterísticas Fundamentais da Nova Figura 

Patrocínio 
Pela produção de DIPS PSA patrocinados em qualquer lugar do mundo e segundo se especifica na 
la solicitação adesão e no Flex Marketing Plan, o valor do PB será ajustado de acordo com o lugar 
de residência do DIP PSA patrocinado; ajustando-se à seguinte tabela 

                 Compras DIP DIP DIP DIP

Linha Ascendente Argentina Uruguay América Latina Resto do Mundo
DIP

Argentina
$ 149 $ 149  U$S 50  U$S 60 

DIP
Uruguay

 $ur 1.150  $ur 1.150  U$S 50  U$S 60 

DIP
América Latina

$ 149  $ur 1.150  U$S 50  U$S 60 

DIP
Resto do Mundo

$ 149  $ur 1.150  U$S 50  U$S 60 

• As compras  na  Argentina  e  no  Uruguay  geram uma  compensação  à  linha  ascendente 
correspondente ao valor da Argentina e/ou Uruguay,  indicado na tabela;  sem importar o 
Centro de Distribuição ao qual pertença o DIP

• As compras na América Latina e no Resto do Mundo geram uma compensação à linha 
ascendente  correspondente  ao  valor  indicado  na  tabela,  do  Centro  de  Distribuição  da 
pessoa que comprou.

Compensa  ção:   será em Pesos Argentinos para os DIPS argentinos, Pesos Uruguaios para os DIPS 
Uruguaios e Dólares para os DIPS de outros países. A conversão para o valor de cotação do dólar 
estadunidense tipo vendedor no fechamento da jornada do último dia útil do período correspondente. 
Requisitos: Os DIPS internacionais deverão apresentar fatura de seu país para poder cobrar os 
bônus de organização e BONUS. Caso contrário o dinheiro será creditado em sua conta corrente e 
poderá ser utilizado para futuras compras.

Compras de DIPS Internacionais

Todas as compras terão um ônus adicional sobre o preço de Lista vigente igual a 20% da soma da 
compra, em conceito de DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO INTERNACIONAL.
Estoa despesas em nenhum caso poderão ser inferiores a U$S 600

Exemplo: 
• Compra x U$S 1.000 – corresponde U$S 600 de Despesas = total U$S 1.600
• Compra x U$S 3.000 – corresponde U$S 600 o 20% de Despesas = total U$S 3.600
• Compra x U$S 3.500 – corresponde 20% de Despesas = total U$S 4.200

Nota: em todos os casos sempre será conveniente comprar um mínimo de U$S 3.000 já que é o 
ponto onde as Despesas de comercialização são efetivamente de  20%. Nas compras inferiores a 
esta quantia estas Despesas terminam sendo mais altas (U$S600 / U$S 1.000 = 60%)

Pagamento da mercadoria

O pagamento da mercadoria será realizado por transferência Bancária em forma antecipada, à conta 
que se informará no momento de concretizar a operação.
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A Ao lado disso será feito pelo cartão de crédito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS), 

acedendo ao sitio do Internet www.paypal.com 
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