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30 DIAS POR UMA RENDA QUE 

DURE A VIDA TODA! 
 

 INTRODUÇÃO 
 

 Obrigado por pedir uma cópia deste manual. O que você vai 

ler é um Extraordinário Novo Método de Criação De Renda 

Permanente E Ilimitada, para você mesmo e sua família. Não 

existem segredos ou truques nesse programa somente a necessidade 

de segui-lo, estritamente, baseado no fato de que ele pode 

facilitar a tornar seu futuro financeiro seguro e possivelmente 

permitir-lhe uma aposentadoria muito mais adiantada do que já 

pode ter imaginado.  

 

 Esse método extraordinário tem sido elogiado por suprir uma 

pessoa comum com uma renda segura e de confiança, que continua a 

crescer, independentemente das condições econômicas atuais. O 

melhor de tudo, é que ele pode suprir-lhe com tempo e liberdade 

necessários a curtir a vida enquanto a renda vai aumentando. 

Esse manual foi escrito de maneira consistente e fácil de ser 

entendida, de maneira que qualquer pessoa pode captar as idéias 

e colocá-las em prática logo.  

  

 O objetivo deste manual é mostrar-lhe como estabelecer uma 

Renda Permanente a ser curtida por você no período de trinta 

dias. Depois desse período, você trabalha simplesmente para 

aumentar essa renda até atingir o nível de conforto que deseja. 

É aí que o verdadeiro divertimento começa! Então, sem grandes 

demoras, vamos entrar nesse negócio! 

 

POR QUE AS PESSOAS NÃO SÃO MAIS RICAS?  
 

 A resposta é muito simples. As pessoas vivem para 

simplesmente ganhar uma renda suficiente para sobreviverem, ou 

qualquer quantia fixa de dinheiro, de maneira a trabalharem 

muito e estarem sempre muito ocupadas. Nós nunca parecemos 

dispor de tempo, dinheiro ou experiência para entrar num 

“negócio” fora da nossa área ou simplesmente não queremos nos 

arriscar. Então, muitos de nós nos resignamos ao fato de termos 

de trabalhar a serviço de alguém. Essa é uma situação triste e 

pode ser até perigosa... 

 

 Não há ainda mais nada com segurança no trabalho e até com 

um emprego existe o risco de você perdê-lo, rapidamente, de uma 

hora para outra. Estatísticas do governo mostram que só 2% dos 

americanos que atingem a aposentadoria são ricos. Na verdade, 

das pessoas que estão em circulação trabalhando, somente 1% 

estão ganhando R$ 85.000 por ano! Com segurança nenhuma e uma 

chance muito pequena de independência financeira... Sem 

mencionar a rotina das 9 às  17, a pressão, a falta de tempo 

livre e a falta de controle por sua parte, você deveria estar 

convencido agora mesmo de que um emprego não é a melhor 
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resposta. Mudar o seu futuro financeiro não é mais um desejo ou 

sonho... é uma necessidade!   

 

 ENTÃO QUAIS SÃO AS OPÇÕES? 
 

 Existem muitas oportunidades no Brasil, mas quais delas vão 

realmente colocar dinheiro no seu bolso e continuar colocando 

por anos e anos? Existem franquias incontáveis e pequenos 

negócios que você pode começar, mas você tem R$100.000 a 

investir e 80 horas por semana a dedicar a nesse negócio? A 

maioria de nós não têm.  

 

 Eu tenho certeza de que você já assistiu aqueles 

propagandas do Facebook ou comerciais que passam na Youtube  

oferecendo riquezas instantâneas. Alguns deles soam 

tentadoramente... Mas onde estão todas essas pessoas que têm 

feito milhões de $ Reais com esses programas variados? Eu lhe 

direi... Elas são as mesmas que estão nos comerciais! Acho que 

podemos passar esses programas em frente.  

 

 Existem também um monte de programas de como fazer dinheiro 

que prometem riqueza, mas nunca entregam ou que entregam, mas 

numa forma bem limitada. Muitos deles são os mesmos planos de 

sempre, divulgar na internet e ganhe dinheiro da Google. Esses 

programas até são boas, mas para você ganhar dinheiro você tem 

de fazer uma coisa- GERAR MUITAS VISITAS, e isso é bem mais 

difícil do que aparece. Primeiro, se você já tem um site ou 

Blog, até que ele acaba indexando na Google, leva entre 12-24 

meses!! Isso mesmo! Para você aparecer na busca orgânica, este é 

o tempo que leva, a menos que você é um super especialista e 

sabe como otimizar seus SEOs (as palavras chaves do seu site). E 

novamente, isso é bem mais difícil do que você acha, e outra 

coisa que aparece é que a Google esta literalmente tornando 

todas as buscas para buscas pagas. E isso é bom para eles. A 

Google simplesmente muda os alogaritmos da pesquisa a cada 6 

meses ou cada ano, assim, todo seu trabalho de otimizar seu site 

vai para água baixa. Como muitas pessoas descobrem logo ou mais 

tarde, a ÚNICA propaganda que realmente vale a pena é aquela 

paga! Ganhar uma grana legal (pelo menos mais de R$ 6000 por 

mês) não é algo que muita gente conseguem. Em resumo, esses 

planos funcionam para poucas pessoas! Ponto final! 

 

  

 Você poderia montar seu negocio online e vender para muita 

gente enviando a mercadoria para seus clientes. O campo de vedas 

online está sendo valorizado rapidamente agora mesmo e muitas 

pessoas estão ganhando com isso... Especialmente pessoas que 

vendem info-produtos! Mas não se ilude, não é tanto dinheiro 

assim. Quem ganha dinheiro com isso são os “Gurus” que sabem 

como lançar seus info produtos ou produtos que pertencem a essas 

3 categorias: 

 

1. Como ganhar dinheiro em casa (trabalha em casa) 
2. Como Emagrecer 
3. A industria de namoro 
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Esses nichos são aqueles que mais vendem online, e se você quer 

ganhar dinheiro online, melhor que você foca nesses 3 nichos a 

menos que você tem um produto muito especializado.  A verdade é 

que poucas pessoas sabem realmente como criar um produto que 

atende esses 3 nichos e por isso,a grande maioria das pessoas 

ganham pouco online. Isso porque elas não possuem um plano 

comprovado e não possuem conhecimento a respeito de “marketing-

direto”. Esse definitivamente não é um campo para inexperientes! 

 

 Todos esses cenários são direcionados a um problema básico: 

A maioria de nós parecemos nunca ter tempo, dinheiro ou 

experiência para dar início a um negócio ou, simplesmente, não 

queremos nos arriscar. Também sempre somos dependentes de uma 

única fonte de renda que nos dá muito pouco controle sobre nosso 

futuro financeiro. Se algo acontecer a essa fonte de renda... 

Nós podemos perder tudo! Essa é uma das piores situações em que 

qualquer um pode se encontrar mas, infelizmente, a maioria de 

nós enfrentamos isso todos os dias da nossa vida. É óbvio que 

algo deve ser feito... e rapidamente! Bom, a boa notícia é... 

alguma coisa tem sido feita a respeito desse dilema e agora você 

vai ler sobre isso! 

 

O SEGREDO PARA CRIAR UMA RIQUEZA 

ESTÁVEL 
 

 Um estudo feito sobre as pessoas mais ricas da América 

revelou que a maioria delas veio de vários níveis da vida, sem 

habilidades especiais ou quaisquer talentos. Seus sucessos têm 

pouco a ver com suas experiências ou circunstâncias, mas com 

seus conhecimentos de uma sólida oportunidade na qual eles 

trabalharam em cima. Então o primeiro segredo foi o de que eles 

agiram.  

 

 Em segundo lugar, eles se tornaram seguros de que suas 

rendas continuariam crescendo mesmo que eles não estivessem 

trabalhando ativamente. Algumas pessoas chamam isso de 

“Royalties” ou “direitos autorais”, porque a renda continua sem 

qualquer esforço extra. Isso é muito importante, porque você não 

pode tomar a dianteira se tiver de repetir o trabalho mais uma 

vez e mais outra a fim de fazer uma renda. A maioria das pessoas 

simplesmente não podem tirar um tempo livre por muito tempo 

antes de suas fontes de renda estancarem-se completamente. Mas 

como você pode curtir seu dinheiro se deve continuamente 

sacrificar-se por ele? É por isso que uma renda contínua é muito 

importante.  

 

 E finalmente, esses indivíduos ricos se tornam seguros de 

terem obtido rendimentos a partir de várias fontes, de modo a 

nunca estarem dependentes de somente uma fonte para 

sobreviverem. Algumas das fortunas de família foram criadas a 

partir de um método de divisão de renda em muitas áreas de 

maneira que eles nunca estariam à mercê de uma única empresa ou 

investimento. Essa é uma das maneiras de criar uma riqueza, a 
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longo prazo, nas circunstâncias voláteis de hoje, sendo que ela 

tem sido comprovada de ser bem sucedida por séculos! Na verdade, 

esse método tem sido responsável por mais fortunas pessoais ao 

longo dos últimos 80 anos do que qualquer outra prática 

financeira!  

 Mas aqui está a questão bilionária: Como pegar esses 

métodos e usá-los para construir uma renda permanente para si 

mesmo... Começando hoje? Aqui está a resposta...   

 

 CRIANDO SUA PRÓPRIA RENDA PERMANENTE 
 

 Para criar uma renda permanente para si mesmo, você 

precisará aplicar todas as lições valiosas que já discutimos. 

Você precisará estar certo de ter uma contínua e repetida renda 

que continue da mesma maneira, estando você trabalhando ou não. 

Você precisará de muitas fontes de renda, de maneira a nunca 

estar à mercê de uma única empresa ou indústria. Isso vai lhe 

garantir um estilo de vida rico e recompensador, no qual você 

possa contar. O segredo para colocar esses princípios em prática 

hoje, a seu benefício, está na sua abordagem. 

 

 O SEGREDO 
 

 Para criar uma estável e contínua renda para você e sua 

família, você precisará usar os mesmos princípios que têm 

funcionado e criado fortunas por séculos, mas ao invés de criar 

um “Portfólio” ou investimentos do tipo de Vanderbilts ou 

Rockefellers, você vai criar um grupo de “portfólios” no topo 

das oportunidades disponíveis hoje em dia! Da mesma maneira que 

assessores de investimentos agrupam os melhores investimentos 

juntamente num portfólio ou fundo de investimentos, você vai 

criar um grupo poderoso de produtos e serviços de maneira que  

nunca dependa de nenhuma fonte de renda.  

 

E isso nos leva ao negocio de Marketing de Rede ou Marketing 

Multinivel (MMN) Essa indústria apareceu com uma onda nos 

últimos anos e está dando origem a muitas pessoas ricas. 

Infelizmente, também têm criado muitas pessoas mal sucedidas. O 

problema é que você simplesmente não sabe como promover seu 

negocio de MMN e isso acaba tirando seu controle e frustra muita 

gente.  

Com os avanços da internet é possível rastrear quem indicou um 

produto ou serviço e assim ganhar a comissão até mesmo para 

vendas feitas no outro lado do planeta. Desta forma fazemos um 

casamento entre a internet + o negocio de MMN 

 

E saiba que nem todas as empresas de MMN conseguem sobreviver. 

Nos últimos anos vi grandes empresas de MMN gigantescas que 

acabam fracassando. Mas mesmo assim, muita gente entra neste 

negocio e você sabe porque? Porque é como um casino. Todo mundo 

sabe que as chances de ganhar são menores do que perder, alias 

muito menores, mesmo assim muita gente entram neste negócio. 
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 Existe um monte de programas maravilhosos disponíveis hoje 

em dia, que oferecem várias oportunidades de independência 

financeira. Eles oferecem produtos e serviços que são 

necessários a qualquer um e podem produzir facilmente um bom 

lucro que vá em frente. O problema é que, se você direcionar 

todo seu tempo e dinheiro apenas em um produto ou serviço e 

alguma coisa acontecer à empresa, ao produto ou à indústria, 

você pode ser cortado fora do negócio da noite para o dia! Essa 

é a armadilha em que muitas pessoas caem, de maneira que elas 

estão sempre começando de novo e nunca vão em frente.  

 

 No entanto, se você combinar alguns dos melhores produtos e 

serviços num grupo rentável e colocar seus esforços atrás desse 

grupo ao invés de somente em um programa, você poderá ter a 

segurança de estar recebendo rendas de várias fontes diferentes 

e o poder de ter sua renda multiplicada por cada programa. Esse 

é um conceito muito poderoso e inacreditável, que pode 

possibilitar uma pessoa comum a ganhar dinheiro da mesma maneira 

que a pessoa mais rica que possa existir no Brasil. Agora você 

pode ter seu próprio “Portifólio” no topo das oportunidades 

financeiras para construir uma renda permanente para si mesmo e 

sua família.  

 

 NOTA: Você não precisa se preocupar a respeito de achar os 

programas certos ao seu Portifólio. Um programa de pesquisa foi 

instituído há 6 anos para revelar as melhores oportunidades ao 

sucesso financeiro. Os melhores programas de todos foram 

pesquisados, testados e então cuidadosamente selecionados para 

esse Portifólio. Esses programas representam alguns dos mais 

rentáveis produtos e serviços para se ganhar uma renda contínua. 

Agora você terá acesso a esses melhores programas para uso 

próprio! Falaremos mais sobre isso depois!  

 

 Agora, você deve ter percebido que deve ter uma contínua e 

repetida renda que seja protegida por várias fontes, a fim de 

ter realmente a liberdade e segurança para curtir o dinheiro que 

estiver recebendo. Nós não podemos gastar 80 horas por semana 

tentando nos sobressairmos sobre as outras pessoas e ainda 

curtir nossas vidas... E nós, certamente, não podemos arriscar 

tudo contando com apenas uma fonte de renda. Há muitas pessoas 

entrando na fila de falimento pessoal, hoje em dia, para 

comprovar esse fato. Então nós precisamos agir agora mesmo, para 

construir uma renda permanente que não nos faça falir, mesmo que 

os tempos se tornem difíceis.  

 

 O QUE SERÁ NECESSÁRIO 
 

 Para construir uma renda permanente que lhe dê a liberdade 

e o tempo para curti-la, você precisará de programas comprovados 

que ofereçam produtos desejáveis e serviços necessários a todos. 

Os produtos e serviços devem suprir uma contínua e repetida 

renda, de maneira que você não tenha que repetir seus esforços 

toda semana para ir em frente. Isso tornará possível que você 

curta muito tempo livre enquanto ainda aumenta sua renda.  
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 A maioria das pessoas ricas no país descobriram essa 

estratégia anos atrás. Você não as vê sendo escravizadas pelo 

trabalho numa escrivaninha ou telefonando para outras pessoas 

dia após dia, vê? É claro que não! Elas percebem que você deve 

ter uma renda que continue crescendo, mesmo que estejam de 

férias ou simplesmente relaxando na piscina. Eu tenho certeza de 

que esse tipo de renda parece desejável a você... não parece?  

 

 Depois, suas fontes de renda devem ser organizadas num 

grupo ou portfólio como se fossem investimentos num fundo mútuo. 

Isso divide o risco e supre o máximo de segurança à sua renda. O 

segredo aqui é começar com uma fonte de renda e utilizar os 

lucros dessa mesma para financiar o resto. Em outras palavras, 

você começará com um produto ou serviço e vai utilizar o 

dinheiro que  você ganhou para crescer; não somente melhorar seu 

estilo de vida, como também para expandir em outros produtos e 

serviços. Se fizer isso, pode trabalhar somente com lucros e 

nunca terá de usar nenhuma de suas economias. É assim que você 

constrói fortunas pessoais em um período de tempo muito curto. É 

assim que o grande dinheiro foi feito na América.  

 

 Eu espero que você note que a estratégia que acabou de ler 

é uma das técnicas mais poderosas de criar um estilo de vida que 

a maioria das pessoas pode somente sonhar a respeito. Esse 

método pode suprir uma renda permanente e muito tempo livre para 

curti-la... e esse é o tipo de vida que todos nós queremos.. não 

é mesmo? Tempo para relaxar sem se preocupar com dinheiro... a 

habilidade de sair de férias a qualquer momento e a qualquer 

lugar.. a sensação de acordar de manhã e saber que pode fazer o 

que quiser com o dia... ao invés de seu emprego tomar conta de 

você. Isso tudo é chamado de liberdade e é sobre isso que esse 

manual fala. Agora você tem o conhecimento para criar o estilo 

de vida dos seus sonhos, sendo que ninguém pode lhe roubar esse 

conhecimento. No entanto, eu tenho certeza de que você deve 

estar pensando “como eu posso fazer essa estratégia trabalhar 

por mim hoje?”. Bem, eu tenho algumas boas notícias para você. 

Esse trabalho já foi feito para você.  

 

 Um programa de pesquisa foi desenvolvido pelo sucesso 

financeiro. Agora você terá acesso a alguns dos melhores 

programas e oportunidades disponíveis em nenhum outro lugar. 

Esse grupo de produtos e serviços foi colocado junto ao longo 

dos últimos 6 anos, sendo que representa o melhor que a América 

tem para oferecer. O portifólio tem produtos e serviços que são 

necessários a qualquer um, sendo também que a maioria deles 

supre uma repetida e contínua renda.  

 

 Será mostrado a você exatamente como utilizar esses 

produtos e serviços para construir uma renda permanente a você e 

sua família. Todo esse trabalho de suposição já foi retirado, 

dando-lhe o benefício de anos de desenvolvimento por expertos 

nesse campo. É uma oportunidade muito excitante e recompensadora 

tomar parte num programa que está mudando as vidas das pessoas 

por todo o país!  
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 Uma vez que você tenha terminado de ler este manual, vá 

para as informações incluídas (se essas informações foram 

supridas) ou ligue ou escreva para a pessoa que lhe entregou o 

manual, para maiores detalhes. Por falar nisso, por favor, não 

confunda esse programa com alguns outros planos “multi-level” de 

portifólio ou aqueles programas “Vitalícias” que você deve ter 

visto se estiver nesse mercado. Estes programas são feitos 

estritamente em volta do “multi-level” ou empresas de “network-

marketing”e são muito limitados a esse mercado específico.  

 

 Esse programa não é limitado a certos tipos de 

oportunidades, sendo que é criado nos mais bem sucedidos 

princípios que têm criado fortunas em Estados por anos e anos. 

Com o portifólio de produtos e serviços líderes e instruções 

completas, você pode construir uma renda permanente que tomará 

conta de você e sua família por muitos anos. Se isso soa bem, 

escute isso... 

 

 UMA FERRAMENTA VALIOSA! 
 

 Como parte desse programa, você terá o Direito de 

Distribuir esse manual para ajudar a construir seu próprio 

negócio. Essa é uma ferramenta valiosa, porque você nunca terá 

de “vender” ou empurrar produtos, tentando explicar os conceitos 

valiosos desse mesmo. Tudo o que você precisará fazer será 

introduzir esse manual que está lendo agora, deixando-o 

trabalhar por você. Esse manual vai explicar os conceitos de 

lucratividade que discutimos e as informações suplementares 

(você vai receber mais tarde) vão introduzir os maravilhosos 

produtos e serviços. Você simplesmente permite que as pessoas 

leiam essa informação valiosa e elas instantaneamente entenderão 

o programa e ficarão ansiosas para iniciarem uma vida melhor.  

 

 A beleza desse método é que qualquer um pode fazer isso 

agora...  Mesmo sendo tímido, introvertido, ou simplesmente não 

tenha tempo para conversar com as pessoas. Deixe que o manual 

fale por você e comunique os benefícios desse programa. Essa é 

uma das maneiras mais eficientes e fáceis de construir uma renda 

contínua sem ter de “vender” pessoalmente algo a alguém! 

 

 Uma das melhores partes de usar esse método é que agora 

você pode compartilhar esses conceitos com centenas ou até 

milhares de pessoas pelo país inteiro, simplesmente dando uma 

cópia desse manual em suas mãos. Então elas verão o quanto esse 

programa é fácil e lucrativo, ficando gratas de estarem 

envolvidas, o que também vai ajudar a expandir o seu negócio. 

Assim que elas também começarem a compartilhar esse manual com 

outras pessoas, você vai receber uma renda de todos os produtos 

e serviços que elas comprarem ou venderem. Você terá o seu 

próprio grupo de negociantes trabalhando por você todos os dias! 

Essa é uma maneira poderosa de construir uma renda substancial 

que possa durar a vida toda... E isso tudo pode começar 

simplesmente entregando alguns manuais. Simplesmente tire cópias 

desse manual e você estará no negócio! 
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 Você pode entregar ou enviar esses manuais por e-mail ou 

até pelo correio a pessoas que estejam interessadas em melhorar 

suas vidas (e quem não está interessado hoje em dia?). Quase 

todo mundo poderia usar mais dinheiro hoje, sendo que você 

possui uma das ferramentas mais poderosas de mostrar às pessoas 

como fazer isso. Na verdade, muitos agradecerão pela informação 

valiosa, querendo estar envolvidas logo no negócio. Que maneira 

maravilhosa de ajudar os outros ao mesmo tempo em que constrói 

uma renda para si mesmo. Não há nada melhor que isso... E você 

vai adorar a sensação de estar ajudando aos outros! 

 

 ALGUMAS IDÉIAS ÚTEIS 
 

 Mesmo que você já esteja recebendo informações a respeito 

de dicas, técnicas e estratégias para começar agora... Eu vou 

incluir algumas ideias úteis aqui mesmo para dar-lhe muitas 

opções. 

 

 1. Obviamente, você pode dar esse manual para amigos, 

familiares, ou outros conhecidos. Você pode simplesmente lhes 

perguntar suas opiniões a respeito disso e se eles gostam 

disso... Então você pode lhes dar a informação que eles 

precisavam para começarem. 

 

 2. Você pode fazer cópias de folhetos e entregá-los em 

grandes quantidades em áreas de tráfego como lojas, 

supermercados, lavanderias, etc. Com permissão. Essa é uma 

maneira rápida de alcançar o mundo aí fora. Alias, todo mundo 

insiste em divulgar apenas online, quando na verdade, acredite 

ou não, técnicas fora da internet são também eficazes. 

 

 3. Você pode colocar anúncios classificados nos jornais, 

jornaizinhos e revistas nas seções de “Empregos” ou 

“oportunidade de negócios”. Quando eles ligam, elas vão ouvir um 

correio de voz que vai apontá-los a um site. Isso a propósito é 

um dos truques que você vai usar para driblar os mega sites dos 

classificados online (aqueles que não permitem que você coloca 

seu endereço da internet). Quando eles vão cair no seu site, vão 

ser solicitados a contribuir seus e-mails. Essa é uma maneira 

barata e que alcança muita gente num período de tempo muito 

pequeno.  

 

 4. Você pode desenvolver um e-mail blog com 50 capítulos e 

usar um serviço de auto responder para enviar para aquelas que 

inscreveram no seu blog um e-mail informativo a cada 2-3 dias. 

Isso vai mantê-los ocupados o bastante. Fortunas têm sido feitas 

a partir dessa técnica. O seu programa deve vender produtos 

baratos na porta da frente e então produtos bem mais caros na 

porta traseira. As ideias de utilização de e-mail blogs  são 

infinitas.  

 

 5. Você pode criar anúncios visuais e colocar na Google com 

a imagem do seu produto. Obviamente, isso vai depender de quanto 

você está pensando em gastar, mas você também pode trabalhar por 
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isso assim que sua renda for aumentando através dos outros 

métodos.  

 

 Existe um número infindável de maneiras de alcançar o mundo 

afora através de outras pessoas, mas o ponto principal é que 

esse manual fará com que seu trabalho seja muito mais fácil, já 

que você não terá de se sentar e explicar tudo para cada pessoa 

com a qual conversar. O manual foi escrito para fazer isso por 

você e ajudar outras pessoas a começarem logo. Essas idéias não 

têm preço para quem estiver procurando por segurança financeira. 

Esse manual é uma fonte muito importante para qualquer pessoa, 

sendo que agora você tem o direito de distribuí-lo! 

 

 Pense, agora você pode construir um negócio nacional ou até 

mesmo universal com o conforto de sua própria casa... e não 

importa onde você more. Você não precisa conversar com ninguém 

se não quiser, porque pode fazer tudo pelo correio! Você estará 

usando um dos métodos mais poderosos de criar uma riqueza 

permanente e, finalmente, terá o tempo disponível para curtir 

essa renda! Esse é realmente o programa mais lucrativo e 

excitante disponível hoje! 

 

 

 UM TEMPO DE VIDA DE BENEFÍCIOS 
 

 Então, o segredo é montar um negocio que combina varias 

industrias de marketing de rede e de vários campos. Veja o que 

você ganhou lendo esse manual até agora? Vamos ver... 

 

 1. Primeiro, agora você conhece uma estratégia de criar uma 

renda permanente que possa dar-lhe a liberdade e o tempo para 

curtir a vida. Uma renda contínua e protegida é essencial para 

qualquer um que esteja procurando criar uma riqueza permanente. 

Essa é uma das lições mais importantes que você nunca havia 

aprendido antes e que pode lhe suprir de um tempo de vida de 

segurança e independência para você e sua família.  

 

 2. Você terá acesso a um dos portfólios de produtos e 

serviços dos mais lucrativos disponíveis hoje. Esses produtos e 

serviços podem lhe prover de uma renda contínua e repetida e a 

oportunidade de ajudar outras pessoas no mesmo processo. Esse 

portfólio vai incluir uma participação em 2 empresas de MMN pelo 

menos.  

 

 3. Você tem o Direito de Distribuir esse manual para ajudar 

a construir o seu negócio. Esse recurso maravilhoso vai ajudar a 

introduzir outras pessoas nessa estratégia valiosa, o que vai 

ajudá-las a expandir o seu negócio. É uma ferramenta 

maravilhosa, que beneficia a todos.  

 

 4. Você receberá maiores instruções e materiais que vão 

explicar mais e com maiores detalhes como colocar esse programa 

em funcionamento agora mesmo. Simplesmente, volte à informação 

incluída nesse manual ou então telefone ou escreva à pessoa que 

lhe entregou isso para obter maiores detalhes.  
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 5. Agora você tem um negócio que pode funcionar no próprio 

conforto e privacidade da sua casa. Você pode fazer suas 

próprias horas de trabalho e ser o seu próprio chefe. Você pode 

curtir de completa independência e liberdade enquanto ajuda 

também outras pessoas. Que maneira maravilhosa de ganhar uma 

renda que dure a vida toda. 

 

 6. Você tem a oportunidade de ganhar uma renda ilimitada. 

Você pode escolher ganhar um dinheiro extra de R$1.000 por mês 

ou de R$10.000 por mês! Os métodos discutidos nesse manual podem 

lhe prover de tudo isso e muito mais! Só você pode decidir o 

quanto quer ganhar, porque a sua renda depende unicamente dos 

seus próprios esforços, mas esteja certo de que esse programa 

pode fazer com que você atinja seus objetivos, não importa o 

quão altos eles sejam.  

 

 7. Você pode aproveitar agora um nível de segurança que não 

é oferecido por nenhum outro negócio, emprego ou programa. Com 

uma fonte de renda segura e diversificada, você nunca estará à 

mercê da economia, de um emprego ou da sua experiência. Agora 

você estará controlando o seu futuro financeiro, ninguém mais!  

Essa é uma sensação inacreditável e poderosa, de saber que você 

tem o tempo, o dinheiro e a segurança para fazer tudo que sempre 

quis.  

 

 8. Esse programa foi desenvolvido para possibilitar que 

você  aproveite tudo o que você sempre quis na vida. A vida é 

muito curta para ser gasta em preocupações a respeito de 

dinheiro ou ser escrava de um emprego a semana inteira. Não 

estabeleça a mesma velha rotina. Eu lhe desafio... 

 

 TOME O DESAFIO DOS 30 DIAS! 
 

 Dedique seus próximos 30 dias para construir uma renda 

permanente. Levante uma fonte de renda que lhe dê a liberdade de 

explorar o mundo ou comprar a casa dos seus sonhos. Pense, nos 

próximos trinta dias, você poderá começar a criar um renda que 

tome conta de você por anos e anos! Isso pode acontecer.  

 

 Esses métodos foram comprovados por si mesmos ao longo de 

décadas. É o momento de você voltar à sua vida e aproveitar cada 

minuto dela. É hora de acordar de manhã excitado com todas as 

possibilidades que existem por um dia. Isso é viver... Quer 

dizer, realmente viver! 

 

 Então dê esse primeiro passo agora mesmo em direção a uma 

vida melhor. Poucas semanas de esforço nesse mês podem 

significar um tempo de vida de felicidade e liberdade para você 

e sua família. Os princípios discutidos nesse manual têm sido 

usados para criar mais fortunas familiares do que quaisquer 

outros. A razão disso é muito simples... Eles funcionam! Então 

Comprove Isso A Você Mesmo Ainda Hoje!  
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 AQUI ESTÁ O QUE FAZER 
Segundo Robert Kiosaki, o famoso autor do livro Pai pober Pai 

rico, as empresas de MMN são o melhor investimento para alguém 

que deseja ganhar dinheioro começando do zero (bem, quase 

zero,pois você tem de pagar uma adesão de R$ 200 a R$ 2000, mas 

mesmo assim, onde você pode achar um negocio que cuida com todos 

os problemas de um negocio tais como: 

 Desenvolvimento de produto 

 Licenciamentos (Anvisa, Imetro,etc) 

 Calculo de Impostos  

 Contabilidade,  

 Desenvolvimento de site 

 Desenvolvimento de packaging (aparência da embalagem) 

 Departamento de compras 

 Departamento de logística 

 Departamento de treinamento 

 Departamento de insumos mensais 

 Departamento de Marketing 

 Departamento de administração 

 Departamento jurídico. Etc. 

 

Enfim, não existe nenhum modelo empresarial que oferece tanto 

por tão pouco de investimento. De fato, quando você se junta a 

uma empresa de MMN, certifique que ela explora um desses nichos 

que mencionamos (emagrecer, trabalha em casa, relacionamentos). 

Não apenas isso, o treinamento que você usufrui juntando se a 

essas empresas é inigualável pois as empresas dependem nas 

vendas diretas mais de qualquer modo de venda. Compare isso com 

empresas que contratam seus vendedores, pagando a eles salários 

e os treinam. A verdade é que essas empresas oferecem bem menos 

treinamento do que as empresas de MMN.  

 

As 7 perguntas chaves que você deve fazer antes de juntar a 

qualquer empresa de MMN 

 

1. A primeira pergunta que você deve fazer é – Será que esta 
é uma empresa de pirâmide, ou seja, empresa que sua renda 

vem exclusivamente do recrutamento de novos associados? Se 

a resposta é sim, esta não é uma empresa certa para 

trabalhar. Hoje em dia, surgiram no Brasil varias empresas 

que pagam um retoro sobre investimento que é simplesmente 

insustentável. Imagine isso, você invista R$ 2000 e vai 

receber para os próximos 11 meses R$ 800 por mês. Este 

tipo de negocio não é sustentável e será sujeito a falir. 

A matemática não mente. Por outro lado, se você percebe 

que a renda é gerada por recrutamento e venda sustentável 

de produtos e serviços, então, este é algo para 

considerar.  

2. A segunda pergunta chave que você sempre deve se perguntar 
é: Será que vou consumir este produto ou serviço se ele 

não foi oferecido para mim neste preço?  

3. Se a resposta é SIM, a sua próxima pergunta deve ser: Como 
é o plano de compensação da empresa? (Muitas empresas 
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oferecem comissões de mesquinhos que nem da para comprar 

um cafezinho com eles).  

4. A quarta pergunta que deve fazer é será que a empresa paga 
as comissões diretas? Eles são transparentes? 

5. A quinta pergunta- será que a empresa esta no mercado pelo 
menos por mais de 10 anos? É importante entender que nada 

supera a experiência. 

6. Será que a empresa esta tentando vender algo num desses 3 
nichos? 

7. Quanto é o custo mensal? Qual é o valor da compra 

compulsória mensal que terei de fazer se quero ficar no 

jogo? Há empresas que cobram mais de R$1000 para você se 

qualificar para as comissões deles. Há outras que cobram 

R$ 200 ou R$ 300 por mês e há aquelas que cobram pouco ou 

nada. Isso depende do seu bolso, mas tome cuidado de 

juntar empresas que cobram muito por mês. 

 

Este é o motivo porque a American Seminars indica 2 empresas de 

MMN muito especiais. Essas empresas são: 

www.milionariodebolso.com.br 

www.speedyenglish.com.br  

 

 +  

O Milionário de Bolso é na verdade um sistema de Marketing de 

rede que usa a internet, e-mail marketing, áudio marketing, SMS 

e outras técnicas de marketing viral para promover seus 

negócios. E mais uma detalhe- alem de vender os info-produtos 

(aquelas da American Seminars do site www.seminarios.com.br), 

você poderá usar o sistema deles para divulgar via SMS que você 

pode transferir para qualquer industria. Isso quer dizer que se 

você deseja divulgar para os celulares da sua região sua loja de 

aero modelismo ou sua gráfica, pode fazer isso com o Milionário 

de Bolso.  

 

Essas duas empresas vendem info-produtos e um sistema de 

divulgação muito especial  

 

Você tem que estudar o Milionário de Bolso 

www.milionariodeboslo.com.br/007  e ler o relatório chamado "WBS 

–Sistema de Construção de Riqueza" O Caminho Rápido Para 

Enriquecer Com Empresas De Marketing De Rede No Brasil Sem 

Vendas Pessoais, sem reuniões, sem nenhum contato pessoal. Hoje, 

mesmo com os avanços da internet, mesmo que já se passaram 18 

anos desde que adaptei o WBS do inglês para Portuges, há coisas 

que ainda valem hoje. Os relatórios do WBS sobre as empresas de 

http://www.milionariodebolso.com.br/
http://www.speedyenglish.com.br/
http://www.seminarios.com.br/
http://www.milionariodeboslo.com.br/007
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MMN funcionam muito bem. A única coisa que você terá de fazer é 

trocar a frase “Mala direta” com a palavra ‘Negocio online”. 

 

 

 

A segunda empresa 

www.speedyenglish.com.br/007  é uma 

escola de inglês online. Quem não 

precisa aprender inglês no Brasil? 

Todo mundo precisa! E por isso, o 

Speedy English usa um sistema de 

MMN para vender aulas online usando 

um metodologia especial. De fato, 

fazendo isso, você literalmente é 

pago para aprender inglês. 

 

Imagine se aprendendo inglês com professores ao vivo ou sem 

professores, totalmente online usando um método incrível que 

promete a ensinar você bastante em pouco tempo através de uso de 

ensaios de scripts de novelas sonoras e filmes de Hollywood.  

 

Recomendamos esses 2 programas e acreditamos que elas são umas 

das melhores em termos de industria, comissão, preço e 

simplisidade do negocio. 

 

 

 Para começar hoje, por favor, leia a informação que 

acompanha este manual (se a informação tiver sido suprida) ou 

escute o áudio e entre em contato com a pessoa que lhe entregou 

esse manual para obter maiores detalhes. Também é uma boa idéia 

ler esse manual novamente, porque você pode ficar até mais bem 

informado e incentivado nessa segunda vez. Será um tempo bem 

empregado.  

 

 Uma vez que você tenha a informação do portfólio, 

simplesmente faça cópias desse manual e coloque-o no maior 

número possível de outras mãos. Em poucas semanas, você poderá 

estar a caminho do seu estilo de vida que muitas pessoas podem 

somente sonhar a respeito. NÓS LHE DESEJAMOS TUDO DE MELHOR AO 

SEU SUCESSO!  

 

www.milionariodebolso.com.br/007  

www.speedyenglish.com.br/007  

 

http://www.speedyenglish.com.br/007
http://www.milionariodebolso.com.br/007
http://www.speedyenglish.com.br/007

