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SENHORES & ESCRAVOS 
 

 

 

Em todos os países do mundo existe uma grande cidade industrial. Um lugar onde reside o 

maior trabalho escravo do mundo. Próximos ao centro se localizam as comunidades 

colonizadas, onde vivem os escravos. A cada manhã, as pessoas andam em bandos por 

quarteirões, em direção à área industrial. Cada um está em seu posto por volta das 8:00 da 

manhã. Ali eles se informam com seus chefes sobre os deveres do dia. Então permanecem 

enclausurados até as 6:00 da tarde, quando são soltos. Eles não têm como escolher quantas 

horas devem trabalhar – algumas vezes são convocados para trabalhar além do horário, até 

que o chefe lhes diga quando podem sair. 

 

A cada ano dizem a eles quando podem tirar férias, por quanto tempo e quando devem 

regressar. Eles têm poucas opções, por exemplo, saber quanto ganharão. A eles, é 

permitido pouquíssimo tempo para almoçar e para fazer intervalos para o café durante esse 

período de trabalho. Permanecem em suas celas com muito medo, pois os senhores podem 

puni-los com o castigo da demissão. Sabe-se que até mesmo alguns escravos bons e leais 

sentiram a dor deste castigo. A alguns deles, os patrões dão uma pequeno benefício 

chamado “participação nos lucros”. Isso ocorre quando o patrão ganha alguns milhões e 

destina poucos milhares para serem divididos entre seus escravos. Os escravos que 

recebem essas migalhas extras se sentem privilegiados e dia após dia, ano após ano, 

trabalham até que o senhor decida que é chegada a hora de parar. 

 

O senhor então os liberta e eles vão para os campos de aposentados, onde são forçados a 

permanecer sentados e inativos, à espera da morte. Além disso, como não trabalham mais, 

sua ração é diminuída. Eles já não recebem o que recebiam quando trabalhavam e precisam 
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se virar com cada dia menos. É fato bem conhecido que os velhos escravos que tentam 

trabalhar são punidos com o castigo do corte da aposentadoria. 

Sei que esses campos de escravos existem de verdade, pois sou um homem livre que vive 

entre os escravos. Tenho negócio próprio, sou realmente livre. Levanto-me pela manhã 

chamado por minha agenda. Decido meus horários, posso até dormir até mais tarde, 

enquanto os escravos estão no trabalho. Posso tirar férias quando, onde e por quanto tempo 

quiser. Sou livre para tomar meu café e parar para almoçar quando decidir e, claro, eu 

decido quanto vou receber, porque não sou um escravo. Decido trabalhar quando e onde 

quiser e com quem eu quiser. Sou livre para ficar na cidade por quanto tempo desejar ou 

para mudar para o campo, se quiser. 

 

Já vi vários escravos empacotarem seus pertences com tristeza e deixar a cidade para 

procurar um novo senhor. Entretanto, há uma esperança para o escravo. Ele ou ela pode 

comprar sua própria liberdade. O preço não é alto, ainda que pareça muito para aqueles que 

não têm coragem de pagá-lo. Qual é o preço? 

 

O Preço é: Um desejo ardente e a coragem de se tornar seu próprio senhor!!! 

Autor desconhecido. 
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VOCÊ É UM ESCRAVO? 
 
 
 
 
Então, o que você acha dessa história? Será que o autor passa exagera um pouco para 
chegar ao ponto desejado, ou você se identifica com ela? Às vezes você se sente como um 
escravo? Estamos aqui para lhe dizer que você também pode se libertar – na verdade, lhe 
diremos como e o ajudaremos! 
 
Talvez você esteja pensando que somos extraordinários, temos sorte, ou somos exceções à 
regra. Bem, deixe-nos assegurar-lhe que somos tão comuns quanto qualquer pessoa. Não 
tínhamos nenhum conhecimento prévio especial em nossa área de atuação. Mas nosso 
sucesso não foi acidental – está baseado no que nós acreditamos ser atualmente a melhor 
chance de sucesso de uma pessoa normal, em todo o mundo! E você entenderá em breve 
como será capaz de utilizar as mesmas ações para conseguir níveis de ganhos de R$ 5.000 
a R$ 10.000 por mês ou mais, em apenas meses – não anos!. 
 
Há um problema com a estrutura de trabalho nas grandes empresas – pessoas mal pagas 
trabalham para tornar os caras ricos mais ricos! Já no nosso sistema, quanto mais pessoas 
ajudamos a enriquecer, mais ricos nós ficamos! Que diferença!  
 
O mundo das empresas diz: “Quanto maior for o número de pessoas pisadas e exploradas 
por você, mais bem sucedido você será”; já o nosso sistema diz: “Quanto maior for o número 
de pessoas que você ajudar a vencer, mais rico e bem sucedido você será!”; Isso é 
realmente uma mudança de vida, pessoas ajudando pessoas em negócios, onde ensinamos 
o escravo a ser seu próprio senhor. 
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VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A SE 
TORNAR SEU PRÓPRIO SENHOR? 

 
 
 
 
Então você está pronto para uma mudança? Acredito que está. Afinal, é por isso que está 
lendo estas palavras. O autor da história no início deste livro concluiu dizendo que há 
esperança para aqueles que querem escapar da escravidão e que “é preciso estar disposto 
a ser seu próprio senhor!”, e é verdade. Mas, é só isso? 
 
Vontade, motivação, decisão e determinação são suficientes para libertar um escravo? Se a 
resposta é positiva, como fazer para concentrar melhor essas energias? Abrir uma filial do 
MacDonalds pela modesta quantia de 1/2 milhão de dólares? Gastar R$ 450.000 e 11 anos 
de sua vida estudando para ser médico, e mais R$ 150.000 para abrir seu consultório? E 
que tal selar correspondências, ou trabalhar em dois empregos? Riscos e problemas comuns 
ao começar seu próprio negócio são muitos! Falta experiência, treinamento, habilidade, 
capital inicial e há risco de perda, falta de apoio, custos com empregados e questões 
relativas a eles, burocracia do governo... E a lista continua. 
 
Como saber qual caminho seguir? Ou será que você deve esquecer tudo isso e continuar 
alienadamente seu caminho atual, terminando mais cedo ou mais tarde, como a grande 
maioria da população? O fato é que você deve estudar, cuidadosamente e com inteligência 
suas opções e pesquisar não apenas as oportunidades que aparecem em seu caminho, mas 
também aquelas que ajudaram as pessoas que hoje são bem sucedidas. Você verá: o 
sucesso não é um acidente! 
 
As pessoas se perguntam como outras pessoas conquistam tantas coisas durante suas 
vidas. Aqueles que alcançam um sucesso incomum são freqüentemente vistos como 
diferentes, geniais, sortudos ou acredita-se que possuam alguma fórmula mágica, mais 
inteligência, chance, carisma pessoal. O fato é que uma coisa caracteriza a pessoa bem 
sucedida: sua capacidade de superar seus próprios limites, persistência – auxiliada por um 
plano baseado em princípios que já tenham dado certo. 
 
Talvez você tenha tentado e falhado, e talvez tenha medo de tentar novamente. Bem, se não 
tentar, nunca vencerá. Veja só, a derrota pode levar ao sucesso desde que você esteja 
disposto a aprender com isso e que tente novamente, com determinação, trabalhar com mais 
inteligência e não simplesmente trabalhar mais. Olhe para todos os que são bem sucedidos 
e descobrirá que eles também falharam, provavelmente várias vezes, antes de vencer. 
Todos experimentaram uma derrota. Se você puder me mostrar alguém que não tenha 
falhado alguma vez, estará me mostrando alguém que nunca conquistou algo que valesse a 
pena.  Só não falharam aqueles que nunca tentaram. É muito melhor falhar ao tentar 
alcançar algo do que falhar por nunca ter tentado. Aprenda a lição e esqueça os detalhes! 
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Lembre-se, pessoas que não têm derrotas também ganham pouco em suas vitórias. Se você 
experimentou a derrota – ótimo, aprenda com ela e faça uso disso para obter sucesso. Agora 
continue lendo e aprenda como trabalhar com mais inteligência, não como trabalhar mais. 
 
Para ter êxito, é preciso observar outras pessoas de sucesso e ver o que elas estão fazendo. 
E os fatores que contribuíram para o sucesso delas são todos bem identificáveis. Estavam 
no negócio certo, na horta certa, com os produtos certos,  seguindo o plano certo – e tudo 
isso é facilmente duplicável! Significa que você também pode fazer o que elas fazem e 
conseguir os mesmos resultados. E não apenas isso, essas pessoas irão realmente te 
ensinar a fazer o que elas têm feito! Isso significa também que será capaz de ensinar a 
mesma coisa a outras pessoas! Saiba que finalmente encontrou “o caminho para a 
liberdade”. 
 
Então vontade e determinação são suficientes? Não! Se você estiver no caminho errado, 
mesmo correndo muito ou cada vez mais, não chegará ao lugar certo. Na verdade, isso só 
causará a você mais e mais perdas e o levará cada vez mais longe de onde você gostaria de 
estar! Você precisa que o caminho certo lhe seja mostrado por alguém que já o percorreu. E 
é isso o que você tem agora! O caminho será mostrado não por apenas uma pessoa bem 
sucedida, mas por centenas e milhares! Na verdade, a maior parte de nosso sucesso pode 
ser atribuída aos mentores que nos treinam pessoalmente para esse negócio e, juntamente 
com essas pessoas, estamos também prontos para ensinar e treinar você! 
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O QUE GARANTE O SUCESSO DE 
UM NEGÓCIO EM CASA? 

 
 
 
 
Se você não entender tudo o que é necessário para ser bem sucedido em um negócio 
administrado de casa, suas chances de obter sucesso significativo são poucas ou nenhuma. 
Existem seis ingredientes fundamentais, e um sistema que efetivamente incorpore esses 
ingredientes tem enorme potencial de sucesso. 
 
 
Ingrediente nº 1 
explore com eficácia “mercados em grande expansão” 
  
Se você quiser ter um negócio próspero e crescente, é melhor que esteja em um ramo 
próspero e crescente. Não apenas isso, mas você precisa saber explorar este ramo. Por 
exemplo: qual seria a melhor escolha de mercado para você entrar: venda de aparelhos de 
DVD´s ou de vitrolas? Neste caso é muito óbvio, certo? Os aparelhos de DVD têm boa 
procura, mas as vitrolas são praticamente obsoletas. Sabemos qual desses dois mercados 
está em expansão e qual não está. Mesmo que você fizesse a escolha certa, ainda teria que 
saber como realmente conseguir sua fatia de mercado. Apenas pendurar uma placa na sua 
porta dizendo “Vendem-se aparelhos de DVD” não o tornaria capaz de realmente conseguir 
uma fatia do mercado. Então quais dos excelentes e prósperos ramos representam 
caminhos de fuga da escravidão para pessoas como nós? 
 
Atualmente, alguns dos ramos de crescimento mais rápido no mundo são: 
 
~ Trabalho em Casa – negócios da ordem de US$ 401 bilhões – o sonho de milhões! 
~ Comércio por Correspondência – ramo de US$ 427 bilhões e em plena expansão! 
~ Comércio Eletrônico – vendas via Internet superam US$ 1 trilhão – mais marcante que a 
Revolução Industrial. 
 
Vamos dar uma olhada mais de perto em um desses ramos. No começo dos anos 90, o Wall 
Street Journal estimou o rendimento anual total das vendas através de reembolso postal 
entre US$ 55 e US$ 65 bilhões. Um artigo do New York Times avaliou este número em US$ 
140 bilhões ao ano. A Direct Marketing Magazine apresentou outro valor: US$ 245 bilhões. 
Em 1999, o porte da indústria havia atingido o patamar de US$ 350 bilhões e espera-se que 
este valor dobre ao longo da próxima década.  
 
Se você tiver apenas 1/3 de 1% desse mercado, terá mais de um bilhão de dólares em 
vendas! O Grupo Gartner estima que o comércio eletrônico via Internet estará em torno de 
US$ 3,7 trilhões em 2003. Imagine-se dono de uma pequena fatia disso! 
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A melhor combinação de opções negociais, hoje, seria um sistema que alimentasse os 
empreendimentos administrados em casa (pois assim as pessoas poderiam escapar da 
escravidão), com ferramentas que comprovadamente funcionassem e que possibilitassem a 
entrada efetiva do novo empresário nos outros ramos prósperos que listamos. Essa 
combinação, sozinha, poderia ser o sonho de liberdade de qualquer pessoa! E duvido que 
qualquer outra combinação de fatores no mundo possa oferecer um sistema de negócio 
administrado em casa tão poderoso quanto este. Mas tem mais... 
 
 
Ingrediente Nº 2 
Ofereça produtos ou serviços de consumo exclusivos. 
 
Um produto ou serviço de consumo é aquele que uma pessoa usa regularmente e que 
precisa substituir com freqüência. O que garante à pessoa que fornece o serviço ou produto 
um negócio constante, compras constantes e um fluxo constante de rendimentos. Pense 
nisso por um minuto – cada vez que você acende uma lâmpada, alguém ganha dinheiro. 
Cada vez que você atende ao telefone alguém ganha dinheiro. Cada vez que você come, 
abre a torneira, liga o carro, substitui uma barra de sabão ou corta o cabelo alguém ganha 
dinheiro! Pense nisso! Milhões de vendas de 3 ou 4 reais, várias vezes por mês, ano após 
ano! 
 
O negócio administrado em casa ideal é o que vende produtos ou serviços de consumo, de 
modo que, depois que o esforço inicial tiver sido feito, repetir pedidos seja o único trabalho 
necessário pelo resto de sua vida. E suas comissões continuarão chegando... 
 
Mas não basta ser qualquer produto de consumo. Tem que ter grande procura e ser único e 
exclusivo, o que significa que não pode estar disponível para entrega imediata em nenhum 
outro lugar, principalmente em lojas. O arranjo ideal seria que você fosse a única forma 
através da qual o consumidor pudesse obter esse produto. O próximo ingrediente nos 
ajudará a fazer a escolha certa desses produtos e serviços, tão exclusivos. 
 
Ingrediente nº 3 
você deve investir em tendências grandes e duráveis 
 
Uma tendência de mercado é na verdade um movimento econômico – o que significa que 
hábitos de gastos de um grande número de pessoas estão voltados para uma única direção. 
A história mostra que aqueles que foram, antes de tudo, capazes de identificar tais 
tendências mais cedo e de estabelecer modos efetivos para conhecer necessidades em tais 
tendências, foram e são capazes de gerar enormes riquezas para si mesmos. 
Essencialmente, foram capazes de ficar à frente de uma excelente onda econômica e, então, 
transformá-la em liberdade econômica. Mas tempo é tudo. Comece tarde demais e 
perderá a onda. Aqueles que se colocam à frente de grandes tendências ganham muito 
dinheiro, aqueles que não prestam atenção a grandes tendências fracassam na tentativa de 
ganhar muito dinheiro. 
 
Então como podemos identificar e prever tais tendências atualmente? Um dos segredos 
principais é conhecer as vontades e os desejos de certos grandes grupos de consumidores – 
o que está movendo as pessoas. Vamos dar uma olhada no que, hoje em dia, está movendo 
grandes grupos de consumidores no mercado. Pesquisas recentes mostraram algumas 
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coisas que as pessoas atualmente mais querem e buscam na vida, e que estão alimentando 
algumas tendências do mercado: 
 
~ Ter mais dinheiro e mais segurança 
~ Ter uma saúde melhor 
~ Assegurar uma boa aposentadoria 
~ Oportunidades de negócios domésticos 
~ Parecer e sentir-se mais jovem 
~ Ter maior liberdade de horário ou flexibilidade de tempo 
 
Estas são algumas coisas importantes que grandes grupos de consumidores estão 
buscando hoje. Devido ao seu alcance e possibilidades que geram, essas demandas podem 
ser chamadas de mega-tendências. Estar bem posicionado para atender à demanda gerada 
por essas tendências pode garantir seu futuro financeiro. Para entender melhor como esse 
posicionamento pode te ajudar, vamos ver o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos: 
 
O maior grupo de consumidores identificável nas últimas 5 décadas é chamado de Baby 
Boomers (bebês que nasceram no período pós-guerra). Este segmento da sociedade nasceu 
entre 1946 e 1964. Devido ao grande número de pessoas representado por estes bebês do 
pós-guerra, fortunas inteiras foram feitas por aqueles que anteciparam o que essas pessoas 
iriam querer e que encontraram um jeito de suprir essas necessidades.  
 
Quando todos esses milhões de bebês nasceram (10.000 por dia durante exatos 18 anos), a 
primeira necessidade foi alimentá-los. Foi a Gerber que, nos anos 40 e 50, pegou a onda 
econômica da comida para bebês. A onda fez com que a empresa lucrasse muito durante 
pelo menos 18 anos.  
 
Então, quando os bebês se tornaram crianças, precisaram ser vestidos e calçados. A Buster 
Brown e a Kinney Calçados lucraram muito, aproveitando essa onda. 
 
E quando essas crianças cresceram e atingiram a idade de serem educadas, veio a onda da 
escola fundamental. Quando atingiram a idade de ir para a faculdade, no início dos anos 60, 
784 novas universidades tiveram que ser abertas para receber o enorme fluxo de 
estudantes.  
 
Quando começaram a se casar e a constituir família, precisaram de casas para morar. Veio 
a onda imobiliária dos anos 70 e 80, criando um dos maiores mercados já vistos. Muitos 
magnatas do mercado imobiliário ficaram ricos durante aquele período de 18 anos, como 
jamais acontecera. 
 
Então, quando os bebês do pós-guerra chegaram aos 30 e tiveram seus próprios filhos, a 
Chrysler ganhou muito dinheiro com pequenos furgões, que se tornaram os veículos mais 
populares do mercado atual.  
 
Nos anos 90 eles começaram a fazer 50 anos! Com a idade chegando veio a preocupação 
com a saúde e a vontade de se sentir mais jovem. Isso alimentou uma forte tendência em 
direção à saúde e aos cuidados pessoais. Muitas empresas e pessoas se aproveitaram 
desse movimento no momento certo e fizeram fortunas. 
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Hoje estamos em meio a uma mega-tendência importante. É a tendência do “TRABALHO 
EM CASA”, que atualmente é uma indústria de $401 bilhões, que alguns acreditam estar 
ainda na infância, começando a explodir! Mais de 80% dos empregados do mundo atual 
odeiam seus empregos! As pessoas querem deixá-los. Querem controlar suas vidas, seu 
tempo e seu dinheiro.  
 
Você sabia que a maioria dos ataques cardíacos acontece nas manhãs de segunda-feira? É 
um fato estatístico! Parece que algumas pessoas preferem morrer a ir para seus empregos! 
 
Atualmente, nos Estados Unidos, 14 milhões de pessoas trabalham a partir de casa em 
horário integral e 13 milhões em meio período. Este número está aumentando em torno de 
600.000 por ano. E a renda média dos negócios domésticos é de US$ 50.000 ao ano, 
enquanto a renda média de um empregado nos Estados Unidos é de US$ 26.000! Essa 
mega-tendência está se formando tão rápido que, segundo a revista Home Incorporated, nos 
Estados Unidos, a cada 10 segundos alguém começa a trabalhar em negócios conduzidos a 
partir de casa – o que significa 8.493 novos negócios domésticos por dia! 
 
Você será um de nós? Não é por isso que você está lendo esse manual? Bem, nosso 
sistema cobre exatamente a demanda gerada por essa tendência, e você pode lucrar com 
ela! 
 
Outra mega-tendência é o comércio eletrônico, também conhecido como vendas por 
Internet, eCommerce ou eBusiness. Não cremos que tenhamos que gastar muito tempo com 
ela. Você não consegue mais assistir televisão, dirigir seu carro, ler o jornal ou escutar o 
rádio sem ouvir ou ver “algumacoisa ponto com ponto br”. Na verdade, o mercado da internet 
está projetado para ter um impacto econômico maior do que o causado pela Revolução 
Industrial! Isso é significativo! E nosso sistema de distribuição pela internet está na 
vanguarda dessa onda, o que faz com que você possa aproveitar a onda dessa mega-
tendência também – mesmo que você não tenha um computador! 
 
Após investigar essas mega-tendências, tenho certeza de que você entende a razão pela 
qual os negócios que listamos no Ingrediente nº 1 (os mercados promissores em expansão) 
são tão bons, e por que eles estão expandindo tão rapidamente. São todos negócios que 
demandam produtos de consumo – conseqüentemente gerando os negócios constantes 
citados no Ingrediente nº 2. Entretanto, mais um ingrediente é absolutamente essencial para 
os empreendedores individuais que trabalham em casa, como nós, para que finalmente 
tenhamos êxito. Vamos, então, descrever este ingrediente essencial. 
 
 
Ingrediente nº 4 
você DEVE utilizar o conceito de “alavancagem” 
 
A alavancagem permite ao empreendedor construir um negócio sólido, de meio período, com 
estilo de vida e a possibilidade real de se aposentar com dinheiro em alguns poucos anos. 
Em essência, a alavancagem permite que você multiplique os resultados que poderia 
alcançar em condições normais. 
                                                                                                                                                                                                                
O conceito de alavancagem nos negócios significa simplesmente aplicar métodos e 
procedimentos que lhe darão a capacidade de alcançar mais do que uma pessoa poderia 
conseguir sozinha. Por exemplo, o proprietário de um negócio que emprega cem 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.algumacoisa.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExm8o1X95voyvxnhiRTpIWCyKksA
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funcionários está “alavancando” seus esforços cem vezes. O que significa que o mesmo 
proprietário pode receber uma porção dos esforços desses 100 funcionários. O problema é 
que esses funcionários não gostam disso nem um pouco, porque não chegam nem mesmo 
perto da renda do chefe, uma vez que empregados não têm a capacidade de alavancar seus 
próprios esforços. 
 
Uma segunda maneira de aplicar a alavancagem geradora de renda é tirar vantagem da 
tecnologia, de modo que uma pessoa consiga obter muito mais sozinha do que conseguiria 
em outras circunstâncias. Por exemplo, computadores e páginas na internet, correio de voz, 
DVDs e CDs podem realizar muitas das tarefas que, de outra forma, uma pessoa teria que 
realizar ela mesma. Se devidamente incorporada no negócio, uma pessoa poderia alavancar 
seus esforços literalmente milhares de vezes utilizando apenas a tecnologia! O que significa 
que, no sistema correto, a tecnologia poderia estar fazendo o trabalho de milhares de 
pessoas por você (e você poderia ser pago por esse trabalho), enquanto você está fazendo 
outra coisa qualquer. 
 
Isso lhe permitiria começar e desenvolver um sólido negócio de meio período, enquanto você 
ainda está fazendo seu trabalho atual. E quando seu negócio crescer o suficiente para que 
você possa escapar da cidade industrial, deixando seu emprego, a tecnologia ainda estará 
trabalhando para você, enquanto você estiver com sua família na praia ou viajando ao redor 
do mundo, ou mesmo quando você estiver dormindo. Essa é a poderosa alavancagem – que 
trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano (bem vindo ao nosso sistema 
automatizado!) 
 
A alavancagem é absolutamente essencial para o início de um negócio bem sucedido 
conduzido em casa e para vantagens permanentes em seu estilo de vida. Vamos encarar – 
você já está usando as 24 horas do dia fazendo alguma coisa, não está? Para começar um 
negócio você tem que fazer algo mais. E seu estilo de vida atual já deve ser provavelmente 
muito frenético e acelerado. Sem a alavancagem adequada você teria que ser o Super 
Homem ou a Mulher Maravilha. Ou então teria que deixar seu trabalho ou fonte de renda 
atual para começar a montar um novo negócio, e estamos certos que você concorda que é 
uma péssima idéia! Você precisa, em primeiro lugar, montar seu negócio e estabelecer um 
bom nível econômico, para depois poder dedicar-se integralmente ao negócio. 
 
Precisamos concentrar muitos esforços para montar nossos negócios. Mas não há, em 
qualquer outro lugar, um sistema que nos permita conseguir tanto através de nossos 
esforços e que faça com que eles multipliquem tanto nossa renda em tão pouco tempo. E 
após alguns poucos anos de trabalho duro e construtivo, poderemos, se quisermos, optar 
pela aposentadoria, pois a renda continuará aumentando. Você literalmente poderá obter em 
poucos anos, através do nosso sistema, mais do que a grande maioria das pessoas obtém 
ao longo de toda a vida!  
 

Isso é a ALAVANCAGEM. 
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COMO SURGIU NOSSO SISTEMA 
 
 
 
 
Sou uma pessoa exatamente como você que gosta de passar tempo com a família e busca 
dar uma vida melhor aos filhos. Lutei muito tempo, mês a mês, me preocupando com as 
contas a pagar, com a sensação de que o mês sempre era maior que o salário. Eu era um 
“escravo”, exatamente como a maioria das pessoas. 
 
Mas uma decisão que tomei há alguns anos começou a mudar drasticamente minha vida. Eu 
queria ter mais tempo para minha família e as pessoas que amo. Eu queria ser meu próprio 
senhor, e aúnica forma de alcançar isso seria trabalhando em meu próprio negócio, a partir 
de casa e sem patrão! 
 
Eu não comecei a ter resultados de imediato... Utilizei diversas técnicas, algumas vezes com 
sucesso, outras não. Cometi diversos erros, e aprendi com cada um deles. Estudei tudo que 
encontrei sobre o assunto, devorei diversos livros em inglês, espanhol e o pouco que existe 
em português. 
 
Depois de todo esse tempo buscando a melhor forma eu consegui ver na prática exatamente 
o que funciona e o que não funciona. Eu pude perceber que, na verdade, ganhar dinheiro 
através da internet não é algo tão complicado, você só precisa saber exatamente o que 
fazer. Precisa conhecer alguns pequenos "segredos", aquilo que realmente dá certo. 
 
Nosso sistema surgiu de meu sonho de tornar esses “segredos” acessíveis a qualquer 
pessoa que esteja começando seu negócio. Eu gostaria muito de ter tido alguém que 
soubesse o que estava fazendo me guiando em meus primeiros passos. Teria cometido 
menos erros e alcançado resultados mais rapidamente. 
 
Diante disso, decidi que eu criaria um sistema que proporcionaria a outras pessoas o que eu 
não tive. É exatamente o que nosso sistema faz. Contamos com a experiência de 
profissionais que somam décadas de experiências nesse mercado e transformamos isso em 
algo simples de ser seguido por qualquer pessoa. 
 
Você não precisa perder anos aprendendo com seus próprios erros. Eu fiz isso. Aprendi pelo 
método que chamamos de “tentativa e erro”. Posso garantir que o método funciona e se 
aprende muito... Mas pode-se levar anos até aprender o que você precisa para ter sucesso 
online. 
 
Nosso sistema foi criado exatamente para “cortar caminho”, para você não precisar de todo 
esse tempo. Ao invés de aprender com seus próprios erros você aprenderá com meus erros 
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e dos profissionais que trabalham conosco. E poderá começar a ter resultados mais 
rapidamente. 
 
 

“O sistema tem como objetivo principal ajudar as pessoas a desenvolver e duplicar 
seus resultados de uma forma SISTEMÁTICA E ILIMITADA...” 
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SOLUÇÃO FINANCEIRA PARA O 
NOVO MILÊNIO 

 
 
 
 
Talvez você esteja dizendo para si mesmo “isso está parecendo vendas”. Talvez seja 
verdade, mas vamos definir rapidamente esta verdade. Pode-se fazer dinheiro legal e 
eticamente em algum lugar, sem que algo seja vendido? Mesmo os negócios de serviços 
estão vendendo seu tempo e seus talentos, como fazem os empregados aos seus 
empregadores. Então, se você alguma vez ganhou dinheiro, você vendeu alguma coisa para 
ganhá-lo. “Isso significa que você tem que ser um vendedor para entrar nesse negócio?” De 
forma alguma. Na verdade, é normal que as pessoas que já trabalhavam com vendas antes 
de entrar nesse negócio tenham que desaprender alguns de seus truques de vendas. 
Vendas telefônicas não fazem necessariamente parte desse negócio. Deixe-me explicar 
essa parte, porque essa era uma de minhas maiores preocupações. Nunca gostei de vender 
e se tivesse que sair oferecendo qualquer produto a quem quer que seja, jamais teria 
começado. Por outro lado, se não tivesse vendido produtos, jamais teria alcançado qualquer 
resultado. 
 
Por isso quero deixar claro que VOCÊ NÃO VENDE, AS PESSOAS É QUE COMPRAM. 
Elas entram em contato com você e com o seu sistema automatizado! Parece absurdo? 
Bem, você faz a mesma coisa o tempo todo! Quando foi a última vez que o rapaz do posto 
de gasolina tentou fisgar e convencer você a parar e a comprar gasolina? Nunca! Quando 
você quer gasolina, sabe onde conseguir e os atendentes lhe dão o que você pede. O 
mesmo para os supermercados. Você vai até eles e agradece o fato dos caixas tornarem 
possível o fato de você comprar comida. Você chamaria essas pessoas de vendedores? 
Nunca. Mas eles estão vendendo coisas? Claro que sim, mas você, o consumidor, é quem 
inicia a venda. 
 
Está é a primeira maneira de se fazer dinheiro em nosso negócio. E cada um de nós precisa 
apenas de alguns poucos clientes! 
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É assim que ficamos ricos em nosso negócio – vendendo produtos? Em uma única palavra – 
não. Na verdade, enriquecemos nesse negócio através da segunda maneira de fazer 
dinheiro – a grande e ilimitada renda residual. Construindo uma organização de distribuição 
e oferecendo uma sólida oportunidade de se trabalhar em casa. Deixe-me dar um exemplo. 
 
O MacDonalds é uma associação do ramo de alimentação rápida, que fatura muitos bilhões 
por ano. Você consegue imaginá-los vendendo tudo isso em uma só loja? Bem, isso não 
seria possível. Eles não atingiriam todos os potenciais consumidores e, mesmo que 
atingissem, os empregados não dariam conta de atender a todos. Então eles abrem 
franquias em todo o mundo e o volume de vendas cresce. É uma excelente organização de 
vendas. 
 
Estamos construindo nossa organização de vendas desta mesma forma, mas sem 
empregados, sem instalações, sem taxas de franquia, sem os riscos dos processos judiciais 
multimilionários, sem o pente fino do governo e sem um chefe ou mestre. E cada um de nós 
trabalha a partir de casa e seu trabalho em casa lhe dá uma renda residual, o que significa 
que estamos ajudando você a desenvolver sua organização de vendas, e que depois que a 
estrutura está montada, você será muito bem pago, tornando-se independente 
financeiramente! 
 
Parece absurdo? Bem, esse conceito de vendas vem sendo utilizado há mais de 40 anos e 
os professores da Escola de Economia de Harvard e de outras universidades estão 
ensinando esses conceitos como um método viável para criar uma forma segura de se 
ganhar muito dinheiro trabalhando em casa. Na verdade, esse conceito de vendas está em 
vias de revolucionar a atual estrutura econômica, que se baseia no conceito de “áreas 
industriais”. É isso que está impulsionando a tendência do trabalho em casa – tal tendência 
não seria possível sem esse conceito de distribuição! 
 
Como funciona? Bem, não entraremos em todos os detalhes nessa apostila, mas os outros 
materiais vão expor melhor a questão e, quando você conversar com seu mentor pessoal, 
temos certeza de que vai entender. Mas vamos fazer um resumo conceitual. Vamos pegar 
um exemplo daquela famosa banda de rock, os Beatles. Eles fizeram muitas gravações 
durante as décadas de 60 e 70.  Se separaram e deixaram de gravar juntos enquanto banda, 
mas se você for a qualquer loja de discos hoje e comprar um CD dos Beatles, cada membro 
vivo do grupo (assim como os herdeiros de John Lennon) receberá uma fração do dinheiro 
que você pagou pelo CD. Isso são os chamados direitos autorais, que são uma forma de 
renda residual. 
 
Significa que, após o trabalho inicial ter sido feito, o dinheiro continua a entrar. Imagine só! 
Essas gravações foram feitas há mais de 30 anos, e mesmo que os membros da banda 
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nunca mais trabalhassem, continuariam a receber os “direitos autorais” pelo trabalho que 
fizeram! É isso que eu chamo de trabalhar com inteligência! Sem dúvida é melhor do que 
bater ponto, onde você só começa a ganhar depois que bate o ponto de entrada e pára de 
ganhar quando bate o ponto de saída ou deixa o negócio! 
 
Da mesma forma, recebemos pelo trabalho que tivemos para montar nossa organização de 
vendas, independentemente de estarmos trabalhando hoje ou não. E a renda residual não é 
fruto das nossas vendas – é fruto do volume de vendas produzido por nossa organização. 
 
Quanto dinheiro você tem no seu fundo de garantia? E quanto dinheiro você está colocando 
nele todo mês? Bem, em nosso negócio, a renda residual continua a entrar com toda força, 
mesmo após a aposentadoria. E estamos falando de um potencial significativo de renda! 
Você pode fazer o nível da renda residual anual chegar a um número de 6 dígitos em alguns 
meses, e muitos de nós estão fazendo isso hoje! E você? Quer ser um de nós? Continue 
lendo! 
 
Pode ser que você esteja pensando que não sabe qual é o primeiro passo a dar em nosso 
ramo de negócios ou como começar tal negócio. Eu também não sabia! Lembra-se de que 
nossa empresa possui um número muito grande de pessoas bem sucedidas? Não é apenas 
coincidência. E também não é só por causa dos produtos maravilhosos, ou da empresa, ou 
do potencial de vendas, ou do momento propício e, com certeza, não é por causa da enorme 
experiência, da formação ou de alguma habilidade especial que essas pessoas bem 
sucedidas têm para os negócios. É resultado do excelente apoio e treinamento que nosso 
sistema oferece. 
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PROGRAMA DE TREINAMENTO 
PARA SEU SUCESSO 

 
 
 
 
Mesmo conhecendo os seis ingredientes essenciais para os negócios, se você não tiver 
treinamento e apoio adequados, suas chances de vencer são reduzidas. Sabemos disso, e 
cuidamos de tudo. 
 
A atividade desse negócio, em si, não é difícil, e qualquer pessoa pode aprendê-la e ganhar 
dinheiro enquanto está aprendendo! É esse o segredo para o sucesso financeiro – o nosso e 
o seu! É um negócio muito duplicável e você será acompanhado por um orientador pessoal, 
além de contar com um treinamento direto em sua casa através de vários meios, como 
telefone, sistemas interativos de treinamento e suporte por internet, treinamento audiovisual, 
assim como conferências regionais e locais em todo o mundo, sobre todos os aspectos do 
negócio! Mas o melhor de tudo é que mostraremos a você, passo-a-passo, um sistema 
utilizado por muitas pessoas financeiramente independentes e você receberá exatamente as 
mesmas ferramentas! 
 
Você já viu um videokê? Acreditamos que sim e que conseguiu cantar junto, acompanhando 
a letra, mesmo que nunca tivesse ouvido a música, porque a letra ia passando na tela, e 
uma bolinha ia pulando sobre as palavras para que você soubesse exatamente qual palavra 
devia cantar e quando. Bem, você vai dispor de um sistema bem sucedido de treinamento 
“com bolinha”, guiando você para o sucesso financeiro, dizendo o que tem que fazer, quando 
fazer e como fazer! Tudo o que você tem a fazer é copiar o que funcionou para nós e para 
outros. Trata-se de um sistema que realmente funciona, criado e aprimorado no decorrer dos 
últimos 21 anos, e você será capaz de obter resultados similares aos que obtivemos. 
 
Então, o ponto principal é - você está prestes a começar seu próprio negócio, conduzido a 
partir de sua casa: 
 
~ Nos melhores setores econômicos 
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~ Na melhor empresa 
~ Com o melhor plano de compensação 
~ Com o melhor potencial de renda 
~ Com a melhor linha de produtos 
~ Com o melhor sistema de apoio e treinamento 
~ Com um sistema automatizado facilmente duplicável 
~ Com ferramentas de sucesso para comércio eletrônico e por correspondência. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



mlmEliteSquad.com Primeiros Passos Rumo à Liberdade 
 

18 mlmEliteSquad.com 
 

 
 

TRANSFORMANDO-SE DE ESCRAVO 
EM SENHOR! 

 
 
 
Certo, em que direção ir agora? Estude o restante do material e, em seguida, chame seu 
mentor pessoal. Assim você estará seguindo a bolinha que pula de palavra em palavra. Mas 
cuidado com os ladrões de sonhos que tentarão roubar o seu! Você provavelmente já os 
encontrou antes, muitos são amigos ou familiares – escravos “companheiros” que pensam 
saber tudo sobre o sucesso e a prosperidade, embora eles mesmos sejam escravos em 
áreas industriais. Francamente – a última pessoa a quem você deve pedir conselhos sobre 
liberdade é a alguém que não é livre. Eles dirão que você não conseguirá e que ninguém 
consegue – é tudo papo furado! Será que você vai ser forte o suficiente para não cair na 
conversa dos que se conformaram com a derrota – dos que desistiram de escapar da 
escravidão? Se você seguir pessoas assim, elas vão levá-lo exatamente para onde elas 
estão! Elas são economicamente independentes? São seus próprios senhores? Tenho 
certeza que pessoas assim aparecerão para desencorajar você. Você pode seguir o mesmo 
caminho que eles ou pode se convencer a ser diferente! 
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SEU PRÓXIMO PASSO 
 
 
 
 
Para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa 
melhorar. Para ter sucesso, você deve seguir os conselhos e aprender com pessoas bem 
sucedidas. Dê ouvidos aos fracassados e você será como eles! 
 
Você pode conseguir! Já vi mães felizes, engenheiros, caixas de supermercados, 
professores, diretoras de escolas, empregados de fábricas, donas de casa, funcionários 
públicos, médicos, advogados, aposentados, empresários falidos, introvertidos, 
extrovertidos, homens e mulheres, rapazes e moças (sim, crianças também podem fazer 
isso), negros, brancos, atletas e tetraplégicos, cegos e todo tipo de pessoas de literalmente 
todos os estilos de vida, todas as raças, todas as religiões de todo o mundo, mudarem suas 
vidas através desse sistema. Você também pode mudar sua vida! 
 
Há duas coisas que você realmente precisa ter para ser bem sucedido nesse negócio: 
 

VONTADE de aprender e VONTADE de trabalhar 
 
Essas duas qualidades juntas com nosso sistema e apoio é tudo o que você precisa para 
mudar seu futuro. Se você não as tem, não podemos ajudar você. Podemos ajudar apenas 
as pessoas sérias, que desejam trabalhar e aprender. O trabalho não é difícil, mas você 
precisa aprender.  
 
Agora você está pronto para aprender como poderá: 
 
~Ser seu próprio senhor, despedir seu chefe e trabalhar a partir de sua casa? 
~Gerar riqueza e segurança financeira com tempo para aproveitá-las? 
~Controlar seu futuro econômico e assegurar uma próspera aposentadoria? 
~Criar uma renda residual, para que você possa fazer o que quiser na vida? 
~Conseguir tudo isso em meio período, sem mudar ou afetar seu trabalho ou carreira? 
 
Se a resposta para qualquer dessas perguntas é sim, então... 
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É HORA DE AGIR! 
 
Agora passe para o próximo passo. Qualquer dúvida entre em contato com a pessoa que lhe 
apresentou este material. Através dela você poderá obter todos os materiais do curso de 
como desenvolver este negócio a partir de sua casa. 
 
 
 

“Embora não seja possível mudar seu futuro em uma noite, 
é possível mudar sua direção.” – Jim Rohn 

 
 
 

“Se você não mudar o que está fazendo hoje, 
seu amanhã será como ontem.” – Jim Rohn 




