
No 1º episódio você vai conhecer qual é a maior oportunidade de 

renda extra garantida “ignorada” pela grande maioria das pessoas 

e os 2 grandes vilões.

Inclusive, esses 2 grandes vilões estão fazendo de tudo para você 

NÃO saber disso, porque assim eles ganham um dinheiro que era 

para estar indo para o seu bolso.

E tem mais: até o final dessa série, você vai descobrir como pode 
ter um “SALÁRIO EXTRA” caindo na sua conta todos os meses, 

só com o seu cartão de crédito começando do zero sem gastar 

mais para isso.

Eu também vou te provar, item por item, até o final da nossa 
Semana que essa estratégia de renda extra é o maior gerador de 

riquezas do mundo...

Tudo isso sem precisar ter o dinheiro para investir, usando 

apenas esse pedaço de plástico que tá no seu bolso - o cartão de 

crédito.

Muitas pessoas ainda não sabem o que são milhas, como 

funcionam e como podem se tornar uma renda extra garantida 

pingando na sua conta todos os meses.

E o fato de você ainda não saber disso, é como se você estivesse 

com o bolso furado perdendo dinheiro todos os dias, e se você não 

tapar esse buraco, você nunca vai enriquecer, nunca vai sair do 

lugar.

A única forma de enriquecer é começando a ganhar dinheiro 

sem precisar trabalhar…

… sem que você precise receber por hora trabalhada, afinal você só 
tem 24 horas no dia, assim como eu ou como qualquer pessoa, e é 

claro que você não consegue trabalhar em todas elas, ou seja, se 

você não aprender a ganhar dinheiro sem trabalhar, enquanto 

dorme, você vai trabalhar até morrer.

E claro, nada na vida vem de graça ou vem fácil, ter uma renda 

extra garantida com o seu cartão de crédito é extremamente 

possível, porém é necessário duas coisas: Conhecimento e 

Comprometimento.

Conhecimento você vai adquirir no decorrer da Nova Semana das 

Milhas, mas isso só vai ser possível se você SE COMPROMETER a 

acompanhar até o final.

É provável que aconteça de tudo essa semana para te atrapalhar a 

assistir à Nova Semana das Milhas e criar essa nova renda extra, 

por isso é preciso que você esteja preparado e comprometido 

porque é só com intensidade e compromisso que você vai 

conseguir romper essa barreira e começar a ganhar dinheiro 

com o seu cartão.

Na maioria dos cartões de crédito, todas as vezes que você compra 

alguma coisa no crédito, o seu cartão te dá pontos pelo valor da 

sua compra.

Quanto mais você comprar pelo seu cartão de crédito mais você 

ganha. E o tanto que você ganha varia de cartão para cartão, mas 

de uma forma simples, é assim: comprou pelo cartão, ganhou 

pontos.

Então… não importa se você comprou uma água no cartão, pagou 

uma conta de água de R$ 100, uma conta de luz de R$ 200 ou um 

boleto de mais de R$ 1.000…

Você pode pagar tudo isso pelo cartão e ganhar pontos…

Ah… e você não precisa pagar taxas para isso, ok? No episódio 3, 

domingo, eu vou falar sobre isso.

Agora, esses pontos que você ganhou podem se tornar milhas de 

companhias aéreas. 

É só você criar uma conta gratuitamente colocando seu CPF e seu 

e-mail nesses programas de fidelidade das companhias aéreas
como Smiles, Tudo Azul e Latam Pass.

E aí transferir os pontos do cartão para os programas das 

companhias aéreas, que automaticamente eles viram milhas.

Resumindo a diferença: pontos são os que você tem no cartão 

de crédito. E quando você transfere esses pontos pras 

companhias aéreas, eles viram milhas.

Ou seja, se você já comprou qualquer coisa pelo cartão de crédito 

- você tem (ou poderia ter) milhas na sua conta.

É por isso que eu digo: 

Porque qualquer pessoa pode ter um (e se você ainda não tem, no 

episódio 3 eu vou te mostrar como você pode conseguir o melhor 

para você), e além disso, segue a estratégia STAR de geração de 

renda extra.

Simples

Tem lucro garantido

A única que você não precisa de investimento, apenas o limite

Rápida 

Segundo o Banco Central, nós acumulamos 235,2 bilhões de 

pontos só em 2019, e em 2020 também foi muito próximo disso, 

segundo dados do próprio Banco Central.  

Só que 20% de todas as milhas que nós brasileiros acumulamos 

simplesmente expiraram. 

Ao todo, foram 43,6 bilhões de milhas jogadas no lixo. 

RESUMO DO 1° EPISÓDIO

INTRODUÇÃO

O QUE SÃO MILHAS AÉREAS?

E qual é a diferença entre Milhas e Pontos?

“Cartão de crédito é o maior gerador
de riqueza do mundo!”

Brasileiro perdeu 43 bi de milhas vencidas em 2019

Como hoje é possível vender milhas, se essas milhas expiradas 

fossem vendidas, geraria um valor equivalente a 1 bilhão de reais. 

Ou seja: 1 bilhão de reais que foi jogado pelo ralo… ou pior… 

roubado do bolso de todos nós brasileiros.

Dinheiro esse que poderia ir para o bolso de todo mundo que usa

cartão de crédito. Pois se você utiliza cartão de crédito, você

acumula pontos, que são convertidos em milhas, que podem ser 

vendidas e que se transformam em dinheiro no seu bolso.

Só para ilustrar: eu sempre usei muito o meu cartão de crédito, e 

como eu tinha bastante limite, eu acabava acumulando muitas 

milhas, e alguns anos atrás, em uma viagem, eu deixei 80 mil 

milhas expirarem. Na época, o milheiro (1.000 milhas) estava cerca 

de R$ 20,00.

Como eu tinha 80 milheiros, em uma conta rápida, se eu as 

vendesse, ganharia em torno de R$ 1.600.

[Se 1.000 milhas = R$ 20,00 

80.000 milhas = R$ 1.600]

_____________________

= R$ 1.600 NO LIXO

Então, na prática, eu perdi R$ 1.600. E doeu muito, mas eu aprendi

a lição.

Foi depois de perder esses R$ 1.600 que eu comecei a estudar 

tudo sobre milhas.

E foi durante esses estudos, que eu percebi que existem 

2 Grandes Vilões, que vão fazer de tudo para esconder a verdade 

de você, pois

eles ganham muito dinheiro quando você deixa suas milhas

expirarem, ou as usa de forma errada. Mas isso é assunto para a

Parte 2/2 do Resumo do Episódio 1.

MILHAS SÃO IGUAIS A DINHEIRO 
E QUEM TEM LIMITE FAZ DINHEIRO

Te espero lá!

ASSISTIR AO 1º EPISÓDIO

Fonte: CNN

Eles vão fazer de tudo pra que você não entenda as regras do 

jogo… 

Eles vão tentar te confundir pra que você ache que está fazendo 

um bom negócio, mas no fundo está se dando mal...

Eles ganham dinheiro quando você não sabe que parte do valor 

de todas suas compras poderiam retornar pra você…

Eles ganham dinheiro quando você deixa expirar suas milhas, 

quando troca por alguma bugiganga ou compra uma passagem 

com milhas achando que é de graça...

Quando você compra uma passagem por milhas sem saber se tá 

barato ou caro, esses dois vilões ganham muito dinheiro, então 

assim... 

Temos quase 1 bilhão de reais por ano que são expirados em forma 

de milhas e esse dinheiro vai todo pro bolso deles....

“Os 2 Grandes vilões,

que vão fazer de tudo para nos enrolar,

são os BANCOS E AS COMPANHIAS AÉREAS!”

O que acontece é o seguinte: os bancos e cia aéreas te dão milhas 

como uma maneira de te fidelizar, e quando você ganha milhas,
fica feliz.

Porque parece que é algo que vem de graça e que vai ser bom pra

você, né?

Toda compra feita com cartão de crédito gera pontos, esses

pontos são convertidos em milhas, e milhas, você sabe, valem

dinheiro. A lógica é simples.

Na prática, quando o seu banco te dá 10.000 Milhas, por exemplo,

é como se ele tivesse te dando um "vale", que você pode usar pra

comprar um produto ou uma passagem aérea. Então se você usar 

esse "vale", gera custo pro Banco. Mas se você deixar esse "vale" 

expirar, ele não vai ter custo nenhum.

Ou seja, os bancos lucram com a ignorância da população. Eles

querem que você não saiba como funciona, eles não querem que 

você utilize essas milhas ou que você as torre de forma “boba”. 

Afinal, eles te dão esse dinheiro e se você usar mal essas milhas, o 
custo é bem menor para eles.

E como é que eu sei que eles estão fazendo um bom trabalho às

suas custas?

43,6 bilhões de milhas

expiradas em 1 ano

Quase 1 Bilhão de reais

voltando para o bolso

rico deles

Chegou a hora de você se juntar a mim e pôr fogo no parquinho e 

começar a pegar de volta toda essa grana que eles já tomaram!

Chegou a hora de você entender todo potencial lucrativo escondi-

do por trás do seu cartão de crédito.

Chegou a hora de você dar um BASTA nessa farra dos BANCOS E 

COMPANHIAS AÉREAS!

Uma coisa que a grande maioria das pessoas ainda não sabem é 

que o seu cartão de crédito é um gerador de riqueza 5x1. 

Porque ele respeita a Regra dos 5 pra 1.

Mas Norton, o que é a Regra dos 5 pra 1?

Essa é a minha estratégia para gerar riqueza com o seu cartão de 

crédito, que permite que para cada R$ 5.000 de limite no seu 

cartão de crédito, você consiga ter R$ 1.000 de puro LUCRO no 

seu bolso.

Ou seja…

Se você tem 10 mil reais de limite… consegue 2 mil de lucro.

Se você tem 15 mil reais de limite… consegue ter 3 mil de lucro.

Se você tem 20 mil reais de limite… consegue ter 4 mil de lucro. 

E assim por diante…

É, literalmente, 5 pra 1...

Agora eu te pergunto… quanto você tem de limite aí, somando 

todos os seus cartões?

Faz a conta aí com a regra dos 5 pra 1 com o seu limite pra ver o 

fluxo de dinheiro que você poderia ter caindo na sua conta... várias 
vezes durante o ano… em média, de 3 a 4 vezes…

Se você tem 5 mil de limite, poderia ter lucrado em 1 ano, 5 mil 

reais…. 10 mil reais em 2 anos… 25 mil reais em 5 anos… 

E é por isso que eu chamo o cartão de crédito de gerador de 

riqueza 5x1.

O que você faria com essa renda extra garantida na sua conta?

Você poderia viajar mais, comer em lugares melhores, dar uma 

melhor condição para a sua família.

O maior arrependimento que todos meus alunos têm é não ter 

começado antes… 

É não ter tido uma renda extra antes... porque ganhar dinheiro 

sem precisar trabalhar é o que vai te enriquecer e dar a segurança 

que você precisa…

Porque é aquela né… quem tem 1 não tem nenhum e quem tem 

2, tem 1…

Ou seja, se você tem família, pessoas que dependem ou podem 

depender de você e você não tem uma segunda renda, me 

desculpe a sinceridade, mas você está sendo irresponsável com 

eles.

Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, 

algum acidente, alguma fatalidade e isso pode mudar a nossa 

realidade, espero que não aconteça isso com ninguém, mas...

Imprevistos acontecem… sempre vão acontecer… infelizmente isso 

nós não podemos controlar, mas podemos controlar como nós 

iremos nos preparar pra isso, né?

E só disso que você precisa, de uma renda extra garantida sem 

trabalhar mais.

O Ciclo da Geração de Riqueza Garantida na PRÁTICA; 
Como eu lucrei mais de R$ 100.000 em apenas 1 ano, gas 
tando 5 minutos por operação e sem precisar de 
investimento;

A Regra mais importante para o Acúmulo de Milhas; 
Como Aplicar a Regra dos 5 pra 1 e ter R$ 1.000 de puro 
Lucro para cada R$ 5.000 de limite;

Quanto valem as suas Milhas;

Pra quem é a Estratégia STAR de Geração de Renda Extra; 
Como você pode gerar uma Renda Extra sem precisar 
trabalhar mais;

Como eu Comprei um iPhone com 40% de Desconto 

(mais barato que nos EUA), graças às Milhas;

As ciladas que os Bancos e Cias Aéreas preparam e que a 

maioria das pessoas caem.

Já coloque na sua agenda: Quinta-feira!

Enquanto isso, vai lá no Episódio 1 e deixa o seu comentário 

com #FogoNoParquinho dizendo que você achou do episódio 

:)

QUE TE IMPEDEM DE VIAJAR MAIS E LUCRAR MAIS
COM AS SUAS MILHAS

VOCÊ VAI VER NESTE EPISÓDIO

A REGRA DOS 5x1

NO 2º EPISÓDIO DA SÉRIE, VOCÊ VAI VER

OS DOIS GRANDES VILÕES (CUIDADO!)

https://milhaslucrativas.com.br/episodio1o

