


“Todo mundo tem potencial para 
montar seu negócio dos sonhos. E isso 
também vale para você. Você pode 
ser a presidente bem-sucedida de sua 
própria empresa e, ao mesmo tempo, 
ter a vida que realmente deseja.

Espero que você perceba a sorte que 
tem por estar neste setor. No marke-
ting multinível, decidimos como é a 
nossa vida e ajudamos os outros a 
fazerem o mesmo. 

Por ser o tipo de mulher que não 
gosta de enrolação, não vou dourar 
nenhuma pílula. Isto é um negócio, 
e, se quer mesmo aprender o que é 
necessário para ele crescer, você veio 
ao lugar certo.

Mas é preciso estar disposta a ser 
franca consigo mesma e a fazer o que 
vou lhe pedir que faça. Se tiver cora-
gem, prometo que vai valer a pena.

Sou a prova viva de que ganhar uma 
renda mensal de seis dígitos é pos-
sível. De que planejar sua vida em 
torno dos filhos é possível. E de que 
doar seu tempo a causas importan-
tes também é possível. 

Se você não está pensando grande 
assim, está na hora de começar. E 
vou ajudá-la a chegar lá.” 

ROMI NEUSTADT

“Vou lhe ensinar as habilidades necessárias para cons-
truir um negócio lucrativo. Vamos trabalhar os conceitos 
básicos e analisar como executar com eficiência as ativi-
dades produtoras de renda.

Mas é preciso mais do que habilidade para alcançar um 
novo patamar. Também é importante ter compreensão 
da mentalidade e dos comportamentos necessários 
para atingir suas metas. Esse negócio precisa de um cé-
rebro, e eu vou dar uma sacudida no seu.

O que compartilho aqui é tudo o que sei sobre como esta-
belecer conversas mais autênticas e eficazes com as pes-
soas que você já conhece e com aquelas que vai conhecer.

E sobre como reconfigurar as conversas mais importan-
tes: aquelas que você tem consigo mesma.”

ROMI NEUSTADT

Cansada de se  dividir entre o trabalho e a família, Romi 
Neustadt  abandonou sua carreira  e decidiu investir no 
marketing de rede.

Em menos de três anos, conquistou a liberdade que de-
sejava para organizar sua vida, além de uma remunera-
ção bem maior do que esperava.

Neste livro, ela ensina como adotar uma mentalidade 
positiva, deixando para trás as crenças limitantes e as 
desculpas que atrapalham nosso desenvolvimento.
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Um plano claro e sem 
enrolação para montar
um negócio lucrativo 
de marketing de rede

Construir um negócio de vendas bem-sucedido 
não tem a ver só com o desenvolvimento do 
negócio. Tem a ver com o  seu  desenvolvimento.
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ROMI NEUSTADT é uma ex-advoga-
da e ex-executiva de relações públi-
cas que abandonou a remuneração 
por serviços prestados e a substituiu 
pela independência financeira de um 
negócio de marketing de rede. Em 
menos de três anos, construiu um 
negócio milionário que lhe permitiu 
levar a vida que sempre quis. Romi 
ama ajudar as pessoas a desenvolve-
rem o seu potencial para que, assim 
como ela, todos tenham liberdade 
para escolher como querem viver, 
trabalhar, criar a família e se diver-
tir. Mora em San Diego, nos Estados 
Unidos, com o marido, John, e os fi-
lhos, Nate e Bebe.
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