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O SEGREDO! 
Como Uma Simples Dona De Casa, Mãe 
De 2 Filhos, Fatura R$ 7.349,20 Por Mês, 

Apenas Revendendo Semi Joias e 
Folheados Na Internet... 
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Como isso é possível? Antes de continuar eu seria uma tola se não 

agradecesse ao SENHOR, por mais uma dádiva realizada em 

minha vida, um sonho realizado, a Imagem Folheados, por estes 9 
anos de parceria, e claro, a você que está lendo este livro. 

Eu sei que o título “Mãe Rica, Mãe Pobre” é familiar, lembra 
algo? Apesar do título, este livro não se trata de uma versão 

feminina do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. 

O livro Pai Rico, Pai Pobre, Conta a história de Robert Kiyosaki e 

seu amigo Mike. Robert era filho de um professor universitário, 
que tem o privilégio de ter a orientação de dois pais, um rico e 

outro pobre. 

Já este livro tem o poder em transformar Mães Pobres em Mães 

Ricas, depois que terminar de lê este livro, você poderá escolher 
ser uma mãe rica ou uma mãe pobre. Como eu não tinha título 

melhor, decidir chama-lo de Mãe Rica, Mãe Pobre.
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Nenhum Centavo  

Nenhum Centavo! É isso mesmo, este livro digital não vale 

abusadamente nada, primeiramente é impossível avaliar o preço 

de tudo que revelo aqui, e claro, não vou cobrar nada, sabe o 
porquê? 

Não conseguir chegar à conclusão de valores em dinheiro para 
cada ensinamento descrito, ao terminar a leitura, caso você 

consiga, seja livre para revendê-lo à vontade ficando com 100% 

dos lucros.  

Em um mundo onde a desigualdade é líder, sonhar custa caro, 
porem o melhor sempre é o mais caro, concorda? Quero deixar 

claro que este livro não foi feito para “mocinhas”, mas sim, 

mulheres que estão determinadas a ser independentes e livres.  

Sim, é verdade estou falando em MUITO DINHEIRO, esqueça 

aquele velho papo de palavras motivadoras, desenvolvimento 
pessoal, etc. não é minha intenção. 

 – Mas Amanda, estou desempregada, não tenho tempo, não tenho 

nem o segundo grau incompleto, sou feia, gorda, lerda e chata.  

Não importa! “Se podes?”, contestou-lhe Jesus: “Tudo é possível 

para AQUELA que crê!”. Mc 9:23. Se o senhor Jesus acredita em 

você, quem você pensa que é para não acreditar? 

E outra coisa, sou péssima em escrever, se você é uma daquelas 
críticas, que observa cada palavra, cada regra gramatical, me 

deixa falar, se vire, adoro confundir a mente daquelas que pensam 

que sabe tudo, não tente entender, meu sarcasmo vai além da 
inteligência. 

E outra coisa, eu não gosto de querer aparecer, não é atoa, e sabe 

por quê? Não gosto de fama, se eu quisesse ganhar milhões de 

seguidores eu cutucava uma colmeia de abelhas e saia correndo, e 
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não peça para eu mostrar meus comprovantes de ganhos porque 

nunca irei mostrar.  

Não pense que é porque eu não ganho dinheiro com semijoias, 

logo, o que eu ganho não interessa a você, e outra, mostrando 

meus ganhos vai lhe ajudar resolver seus problemas? Se quiser 
acreditar, minhas palavras bastam, provoca quem sabe, resiste 

quem consegue. 

Se estiver se sentido ofendida, tenho um conselho, NÃO LEIA 

MAIS ESTE LIVRO, pois como eu disse o que irei revelar não é 
para menininhas e sim para mulheres virtuosas. E uma mulher 

virtuosa não pode ser sentimentalista, mas sim, racional e RICA.        

Como Deve Ser Seu Pensamento  

Esqueça trocados, o foco é muito dinheiro, se pensa em lucrar R$ 
200,00, R$ 300,00... Ou R$ 1000,00 Por mês, por favor, pare aqui 

e não prossiga.  

Lamento, mas seu pensamento é esse? Você é apenas mais uma 

dona de casa FRUSTADA. Trabalhar com folheados é para quem 

tem visão empreendedora.  

Aquela velha história que você já está cansada de trabalhar, só 
tem tempo para cuidar da casa, cuidar dos filhos, passa, lavar e 

dormir é papo furado. 

Chega de conversa fiada e vamos o que realmente interessa, esse 

livro é sobre como fazer dinheiro mesmo, mentira! Se pensar isso, 

pela ultima vez, o que ensino não é para você, menina, volte para 
a cozinha.  

Sucesso não é para mulher fraca, esqueça o “sexo frágil” sucesso 

é consequência de atitudes com lutas e fé, para sobreviver nessa 

guerra, você precisa não só de uma ideia, mas sim, um coração de 
pedra, ser teimosa e persistente.   
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Já dizia Henry Ford, “se você pensa que pode ou se pensa que não 

pode de qualquer forma você está certa.”.  

E esse livro não é sobre como vender folheados sem riscos; fazer 

dinheiro sempre foi e sempre será uma empreitada arriscada. 

Minha querida, ainda não acredita que é possível Ganhar R$ 

7.349,20 por mês com revenda de semi joias? Tudo bem, apague 
esta relíquia do seu computador e continue com sua vida, 

dependente de seu marido, ou de seu empreguinho atual. 

Quando uma mulher torna-se independente, ela começa a se sentir 

bem em relação a si própria, o espelho é diferente, o brilho do sol 

é mais intenso, é uma experiência única. Por enquanto, não tenha 
duvidas, você é apenas mais uma “qualquer”... Para se tornar uma 

mulher vencedora, você tem que APLICAR as ideias descritas 
neste livro, aplica-las e segui-las como se fosse sua ultima chance, 

não basta somente ler, o que funciona é a prática. 

Porque Ler Este Livro 

Sendo capaz de compreender o que estou dizendo, sentindo na 

pele com todas as fibras, você irá conseguir sua independência em 
menos de 2 anos, esse livro foi feito para mostrar o caminho.  

Escrevo esse livro para empreendedoras com olhos de águia e 

força de Leão, não para menininhas, estou falando para aquelas, 

que deseja descobrir a melhor forma para ganhar dinheiro nessa 
maldita crise.  

Além das empreendedoras, escrevo também para qualquer mulher 
que busca um sucesso maior na vida, para aquelas que desejam 

ser tudo o que sempre quis.  

E para isso, você precisa MATAR a “fresca” dentro de você. 

Aquela pessimista que chora diante das dificuldades, esse mar de 
dúvidas em sua cabeça que fica destruindo seus sonhos. Chega! A 

oportunidade está diante dos seus olhos, creia em nosso Senhor 

JESUS, acredite “em Cristo somos mais que vencedoras; Rm 
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8:37”, claro, acredite no seu potencial, você é sim capaz, uma 

nova vida começa hoje. 

Minha Amarga e Doce História  

Amanda é o meu nome, 36 anos, 
casada, mãe de dois filhos, e em 

forma, curto moda e hoje sou uma 

consultora renomada de semijoias 
e folheados a ouro, minha carreira 

de revendedora começou desde os 

18 anos de idade na época 
revendia Avon, para ser sincera 

desde os meus 14 anos já 

trabalhava com minha mãe, nesta 
época trabalhávamos com 

cosméticos, meu pai era artesão, 

na casa do meu pai eu era a única 
filha mulher, a nossa renda 

familiar era baixíssima na época. 

Na escola eu era conhecida como a “Burrinha Feia”, feia porque 

não tinha condições de comprar uma maquiagem, ou ao menos 

roupas novas; 

Sofri muito bully no colégio, devido grande dificuldade em 
gramática, não conseguia assimilar as palavras, e esta dificuldade 

de escrita sempre esteve comigo, com muita dificuldade conseguir 

concluir o ensino médio. 

Casei-me com 19 anos, meu esposo nunca ficou desempregado, 
mais converso que todo o seu dinheiro ficava em seu poder, não 

podia comprar uma calcinha sem antes pedi-lo e claro, dar uma 

explicação do porque daquela compra, tudo era muito limitado. 

Na época, cheguei a trabalhar de manicure, cobrava o equivalente 

a R$ 5,00 por cliente, e para completar a renda trabalhava como 
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consultora da Avon, Natura e outras marcas famosas e isso durou 

9 anos. 

Em 2007 conheci o mercado lucrativo das semijoias, mas não 

tinha ideia do tamanho potencial, no início só queria uma renda 

extra, iniciei trabalhando com consignados, 6 meses depois já 
tinha minha carteira de clientes, com lucros em média de R$ 

700,00. 

Já estava decidida, e sabia que tinha encontrado o mapa do 

tesouro, comecei a pesquisar mais para conhecer melhor este 
mercado, descobrir que folheados estava em alta no mercado, 

comecei a comprar kits prontos, e em cada kit conseguia 50% de 

lucro. 

Um amigo me falou que era possível comprar folheados em 
atacado mesmo sendo pessoa física, e isso poderia ser feito direto 

da fábrica, conheci algumas fábricas, fiz alguns pedidos, mas a 

qualidade dos produtos sempre deixava a desejar. 

Cheguei a viajar para a cidade de Limeira a cada 3 meses para 

fazer minhas compras, e em uma destas viagens conheci a 
Imagem Folheados, e logo percebi que os preços eram bem 

baixos, e a qualidade de cada peça era exclusiva.  

Cheguei a duvidar, porem fiz o primeiro pedido na empresa, 

fiquei assustada com a rapidez da entrega foram 6 dias exatos, 
lembro que foi uma compra de R$ 300,00, em menos de uma 

semana já tinha vendido 80% dos produtos com lucros exatos de 

R$1.346,35. 

Foi um recorde, um marco histórico, abandonei todos os meus 

antigos fornecedores e me tornei uma consultora exclusiva da 
Imagem Folheados, comecei a montar meus mostruários e a 

recrutar minha própria equipe de revendedoras, funcionava assim: 

Comprava pelo site em grandes quantidades, montava vários kits 

já com os preços de cada peça, repassava para minhas 
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revendedoras, e conforme o volume de vendas que elas faziam eu 

as comissionava de 30% a 50%. 

No site eu compro um belo par de brincos por R$ 3,00 (preço de 

atacado) estipulo preço de revenda de R$ 12,00, quando uma de 

minhas consultoras realiza a venda, pago a ela R$ 6,00 (50%), e 
fico com R$ 6,00, ou seja, R$ 3,00 de lucro.  

Além desta forma de trabalho, eu promovo de porta em porta, 

sempre ando com minha maleta no carro e ainda vendo pelo 

Mercado Livre e nas redes sociais, etc.. 

Hoje tenho duas pequenas lojas de folheados, tenho 23 

revendedoras independentes em campo e uma carteira com mais 
de 200 clientes satisfeitas, todos os métodos que aplico em meu 

negócio, estão neste ebook, não escondo nada.  

Só para você ter ideia, hoje foi dia de fechamento, meu lucro 

líquido neste mês foi de R$ 47.324,95, claro, isto inclui também 
as vendas de minhas lojas, para quem tem visão este é um valor 

insignificante.  

Trabalhar com revenda de folheados, sem dúvida é um negócio 

rentável e escalável, sem medo de crise, perdoe minha 
sinceridade, mas somente uma tola sem visão não mergulha neste 

modelo de negócio. E você? Pronta para começar?  

Pare tudo o que está fazendo imediatamente! O que eu tenho a 

dizer aqui provavelmente vai te deixar completamente arrepiada. 

Você precisa ver isso, você precisa continuar para ver até onde é 
possível. 
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Capitulo I 
Mãos a Obra 
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Como Começar Seu Negócio                                    

Vamos lá, lembre-se não estamos falando de mais uma renda 

extra, mais sim como montar seu negócio próprio, montar um 
pequeno plano de negócio é começar com o pé direito, mas como 

fazer?  

Não é preciso nada complexo, é simplesmente para evitar 

frustações, são dicas simples, algo que enfrentei no início e por 
falta de conhecimento quebrei muito a cabeça. 

 Faça um planejamento para os 6 primeiros meses de 
trabalho, estipule metas, seria interessante se neste período 

reutilizar parte dos lucros em marketing: carro de som, 

anúncios em rádios locais, panfletos, camisetas, etc.;  
 

 Prepare um capital de giro inicial, no mínimo R$ 1000,00 

este valor será utilizado nos próximos 6 meses para 
reposição das peças; não tem? Faça um empréstimo, não 

tenha medo e lembre-se é um negócio, as covardes voltam! 

 
DICA: Um bom site para pesquisas de crédito é o Bom pra 

Crédito: http://www.bompracredito.com.br 

 
 Um cartão de crédito é essencial, pois facilita bastante suas 

compras, se você ainda não tem, seria interessante 

providencia-lo AGORA; existem muitos cartões sem 
anuidade, faça uma pesquisa rápida e encontrará os montes, 

este cartão será utilizado somente para compras das 
semijoias, desobedeça esta regra e você poderá se dar mal. 

 

DICA: O cartão de crédito saraiva é uma boa opção, não 
cobra anuidades: http://www.saraiva.com.br/cartao-saraiva 

   

 Não misture gastos pessoais com os do seu negócio, este é 
um dos principais erros que levam muitos novos negócios a 

fechar; saiba separar as coisas! Não consegue? Pois já é hora 

de tomar vergonha e dizer não ao impulso de comprar. 

http://www.bompracredito.com.br/
http://www.saraiva.com.br/cartao-saraiva
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 Invista, faça camisetas, faça panfletos e não se esqueça do 

seu cartão de visita; copos para brindes com o nome de sua 
marca, etc. todos estes serviços podem ser solicitados em 

gráficas ou até mesmo online; 

 
 CRIE um nome para sua marca, por exemplo, o nome que 

utilizo é “Moda e Joias Acessórios”, simples e eficiente, 

pode ser “Maria Semijoias e Folheados”, “Joana 
Acessórios”, etc. utilizar seu nome mais termo relevante 

funciona bem para este tipo de negócio e lembre-se toda a 

divulgação deverá ser voltada para sua marca.  

O Mapa do Tesouro Online 

Beleza, se você ainda está aqui é porque você se mostrou 

interessada, mais quero deixar claro uma coisa, esse livro não é 

sobre como ganhar dinheiro sem riscos, fazer dinheiro sempre foi 
e sempre será uma empreitada arriscada, se está com medinho 

continuar a leitura é perda de tempo, eu só quero mulheres que 

realmente irão seguir a risca, o SEGREDO para ter uma margem 
de lucro de até 400% é comprar direto da Fábrica, este será o seu 

Mapa do Tesouro. 

Está Pronta? Então mãos a obra. 

O Fornecedor Secreto        

A Imagem Folheados é uma loja online com mais de 15 anos de 

atuação, a loja pertence à empresa Isis Indústria e Comércio de 

Bijouterias Ltda, a qual é especializada na fabricação de 

folheados e semijoias dos mais diversos tipos e modelos. A 

fábrica está situada em Limeira – SP, e é possível fazer pedidos 
direto da fábrica pelo site, para compras a partir de R$110,00 

você terá condições especiais, pois sua compra passa a ser em 

atacado e você terá 50% de desconto, esse desconto se aplica em 
todas suas compras futuras, outra vantagem é que você não terá 

custos com frete, pois o frete é pago pela empresa, além disso, 
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ainda podemos contar com o preço baixo, e é isso que nos permite 

uma margem de 400% de lucro.  

Confira algumas vantagens comprando direto da Fábrica da 

Imagem Folheados: 

 

1. Preços de bijuterias para produtos que podem ser 
considerados semi-jóias;  

2. Desconto de 50% nas compras acima de R$ 110,00;  

3. Frete gratuito por PAC nas compras superiores a R$ 250,00;  
4. Faça o pagamento por depósito bancário, boleto bancário e 

ganhe mais 5% de desconto;  

5. Nas compras superiores a R$ 59,00 ganhe um brinde 
surpresa;  

6. Indique um amigo como cliente e ganhe mais 5% de 

desconto na próxima compra;  
7. Plano de Fidelidade Progressiva: comprando sempre na 

Imagem Folheados mais descontos vai conquistando 

podendo chegar a dez por cento de desconto; 
8. Todas os produtos com garantia de 1 ano.  

Este é o meu fornecedor secreto, responsável pelo meu sucesso, 

até então nunca tinha revelado isso a ninguém, quando alguém me 

perguntava eu sempre falava que comprava em Limeira, mais não 
falava onde, você é uma privilegiada! 

O que a senhora tem que FAZER AGORA é ir até o site e realizar 
o seu cadastro de cliente, Certo? 

- Agora vou tomar um cafezinho, nossa! Tenho que passar uns 

pedidos ainda hoje, tinha esquecido. 

NOTA: No site você perceberá que é possível fazer dois tipos de 

cadastros, o seu cadastro deverá ser como cliente/revendedor e 

não como afiliado.          

CLIQUE AQUI E FAÇA SEU CADASTRO  

http://www.imagemfolheados.com.br/?a=97722
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DICA: Em meu blog publiquei um vídeo passo-passo, mostrando 

como fazer o cadastro sem erros, recomendo que leia este artigo: 

http://modaejoias.com/imagem-folheados/  

 

Não continue a leitura sem primeiro fazer o seu cadastro, não seja 

teimosa, o próximo capitulo é para mudar sua vida, se vemos 

adiante. 

http://modaejoias.com/imagem-folheados/
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Capitulo II 
Transformando Folheados Em Dinheiro  
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Os Primeiros Passos Como 
Revendedora De Folheados 

Agora vou lhe mostrar com será seus primeiros passos com 
revendedora, as dicas aqui serão à base do seu novo negócio, se 

chegou até aqui é porque já está decidida a trabalhar. 

É importante levar a sério o que irei falar agora, não sou amadora, 

já errei bastante, sei o que funciona e o que não funciona, sem 
balelas. 

A primeira estratégia de vendas será simples, qual sua primeira 
meta? Quer uma renda adicional de R$ 400,00 no mês? Então, 

basta comprar R$ 400,00 em folheados e revenderá no mínimo 

por R$ 800,00 as suas amigas, familiares, colegas de trabalho sem 
o mínimo esforço. 

Certifique que sua primeira compra seja no mínimo de R$ 250,00 

(este é o valor mínimo para frete grátis), além de outras vantagens 

oferecidas pela fábrica.  

Em sua primeira compra você deverá incluir o material de 
trabalho, como: etiquetas, saquinhos, caixinhas, mostruários e ou 

maletas. 

Todos citados acima exceto a maleta você encontra no próprio 

site da fábrica, e devem ser incluídos já em seu primeiro pedido. 

DICA: Se optar por comprar uma maleta, no Mercado Livre você 

encontra diversos modelos com excelentes preços, é só você 
buscar no site por “maleta estojo joias”. 

Clique aqui para ver alguns modelos no mercado livre.

http://www.imagemfolheados.com.br/produtos.asp?par=0-13-0&a=97722
http://www.imagemfolheados.com.br/produtos.asp?par=0-9-0&a=97722
http://www.imagemfolheados.com.br/produtos.asp?par=0-11-0&a=97722
http://www.imagemfolheados.com.br/produtos.asp?par=0-10-0&a=97722
http://lista.mercadolivre.com.br/maleta-estojo-joias#D[A:maleta-estojo-joias,B:0]
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CADIF: A Mágica das Vendas  

Este método é sem dúvida o pulo do gato para alavancar suas 

vendas em tempo recorde. O CADIF é o catálogo digital da 
Imagem Folheados, esqueça aqueles catálogos tradicionais 

impressos, o CADIF é uma verdadeira máquina de vendas. 

Calma, sei que está confusa, explicarei com calma como eu faço 

para triplicar os pedidos com o CADIF, feche seu facebook, 
desligue o whatsapp e fique ligada aqui.  

O CADIF é um aplicativo para android, que pode ser instalado em 
smartfones e tablets, o CADIF atualiza automaticamente os 

produtos sempre que se conecta a internet, outra vantagem é que 

você mesma estipula sua margem de lucro, além de cadastrar 
clientes, gerenciar suas vendas e transmitir pedidos pelo próprio 

aplicativo, no próprio site da empresa você pode conferir todas as 

vantagens para quem utiliza o aplicativo.  

No blog Moda & Joias você encontra um vídeo-tutorial completo 
do aplicativo CADIF, o link é este: 

http://modaejoias.com/imagem-folheados/cadif 

http://modaejoias.com/imagem-folheados/cadif


19 
 

Como Realizar Vendas Com O 
CADIF 

Muito bem, se você assistiu ao vídeo tutorial em meu blog, com 
certeza você ficou animada e ansiosa para começar o trabalho, e 

agora vou lhe apresentar algumas dicas que funciona comigo e 

com certeza funciona para qualquer pessoa. 

Eu aconselho que utilize um tablet ao invés do celular, pois a 
praticidade é bem melhor e sem falar no status, quando você 

apresenta os produtos utilizando um tablet, você se sentirá como 

uma representante oficial da empresa, outra conveniência é o fato 
da tela do tablet ser bem maior que o visor de um celular o que 

facilita o manuseio e a visualização dos produtos. 

Depois que o aplicativo estiver pronto o que você tem que fazer é 

somente mostrar o CADIF a suas clientes, pronto! Não é preciso 
fazer mais nada para convencê-las, o aplicativo faz isso sozinho, é 

muito prático, esta é uma ferramenta inovadora e indispensável 

para o seu trabalho, todas as minhas clientes ficam fascinadas 
com o CADIF, são milhares de produtos cadastrados, e você não 

perde nem uma novidade. 

Muito bem! Por enquanto isso é tudo o que você precisa para 

começar a trabalhar como consultora de sucesso de semijoias, o 

que você tem que fazer agora é colocar em prática; e lembre-se 
nada irá mudar se você não fizer nada para mudar. 

“Não peça a Deus para guiar seus passos se você não está 

disposta a mover seus pés”. 

Eu estou comprometida com o seu sucesso, por isso vamos 

revisar juntas o que você tem que fazer para começar 

imediatamente, tudo bem? Marque com “X” naquilo que você já 
fez: 
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☐Estou Disposta E Motivada Para Começar A Trabalhar; 

☐Já Realizei O Cadastro Na Imagem Folheados;  

☐Já Tenho Um Cartão De Crédito; 

☐Já Providenciei Um Tablet Para Instalar O CADIF; 

☐Já Fiz O Pedido Da Maleta No Mercado Livre; 

☐HOJE Irei Fazer O Primeiro Pedido De No Mínimo R$ 250,00; 

 

Realizou-se todas estas tarefas, você está pronta para ir à guerra, 

prepare sua maleta ou mostruário, pegue seu tablet e vamos à luta. 

Nos próximos capítulos vou mostrar como subir de nível como 
revendedora, lembre-se este é um Guia que vai transformar sua 

vida de uma mulher tradicional para uma grande empreendedora, 

se acha que não é capaz, então pare por aqui, as próximas dicas 
foram escritas para a minoria. 
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Capitulo III 
Subindo de Nível 
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Montando Sua Equipe De Vendas 

Esta estratégia de vendas é recomendada para aquelas que já estão 

engajadas nesta atividade, se você nunca trabalhou com revenda 
de semijoias não seria ideal começar recrutando vendedoras, 

porque você deverá dar suporte, conhecer o perfil das clientes, 

passar pedidos, conhecer os produtos, etc... 

Parece que você ainda não abriu a visão, EU QUERO QUE 
VOCÊ TENHA UM GRANDE NEGÓCIO, faturando no mínimo 

R$ 7.349,20, se isso não acontecer à culpa é sua! 

Eu estou fazendo minha parte, DEUS vai fazer a dele, e você? 

Andrew Carnegie, um bilionário americano, sempre dizia: "Eu 

sempre preferi trabalhar com 1% dos esforços de 100 pessoas do 

que trabalhar com 100% de apenas meus próprios esforços", pois 
bem, este mesmo conceito se aplica neste modelo de trabalho, 

raciocine, o que seria mais rentável, você trabalhando dia e noite, 

ou 100 pessoas trabalhando para você 2 horas por dia? 

Creio que você entendeu o recado, agora vou parar de encher 

linguiça e vamos o que interessa. Há várias formas para montar 
sua equipe de vendas, você pode trabalhar no estilo de 

consignados, revender as peças a preços de revenda, montar 

mostruários com kits prontos já com seus preços, e também 
trabalhar com pedidos, fazendo uso do CADIF. 

Trabalhar com consignados, eu particularmente não gosto, mais 

não estou descartando esta modalidade, como eu não tenho 

experiência com este estilo de vendas, preferir não falar sobre 
consignados.
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Trabalhando Com Mostruários  

Primeiramente é necessário adquirir seu material, no próprio site 

da imagem folheados tem tudo o que você precisa, o que você tem 
a fazer é comprar alguns mostruários, não é necessário comprar 

dezenas logo no inicio, 3 ou 4 já o suficiente para começar, além 

dos mostruários você não pode esquecer as embalagens, como: 
etiquetas, saquinhos, caixinhas, etc.  

Feito isso, o próximo passo será ir até o site da Imagem 

Folheados e fazer o pedido das mercadorias, é importante 

selecionar peças que são bem vendáveis, tendências, novidades e 
edições limitadas geralmente são bem vendáveis, eu tenho 

algumas técnicas que uso para descobrir as peças que mais vende, 

sempre visito as lojas online de acessórios e vejo as categorias 
dos mais vendidos, no Mercado Livre observo os itens mais 

vendidos e quantos compraram tal produto, pesquiso tendências 

na internet, observo os produtos mais vendidos na loja Imagem 
Folheados, pesquiso em vitrines. Com o tempo você mesma 

desenvolve seu método. 

Dependendo dos produtos com apenas R$ 200,00 você completa 

cada mostruário, feito isso é só organizar as peças e colocar seu 

preço em cada produto, lembra do exemplo que dei no início? 

Se um belo anel custa R$ 7,00 (preço de atacado) estipule preço 
de revenda a R$ 18,00, quando sua revendedora realizar a venda, 

pague a ela R$ 7,00 (40%), e fique com R$ 11,00 (60%), pague o 

produto a R$ 7,00 e fique com R$ 4,00 de lucro. 

Estes cálculos não são regras, espero que tenha compreendido a 
ideia central do negócio, resumindo, o que você tem que fazer é 

jogar um percentual de comissão encima dos produtos, e falar 

para sua vendedora o seguinte: eu ofereço 40% de comissão a 
cada venda realizada, pronto!  

Nota: Você não cobrará o mostruário e as embalagens, tudo isso 
será por sua conta, esta é uma maneira de facilitar o trabalho de 

http://www.imagemfolheados.com.br/produtos.asp?par=0-10-0&a=97722
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sua revendedora e agrada-la, o mostruário será emprestado, deixe 

isso claro a ela. 

Nota 2: Nunca fale o nome do seu fornecedor e como você 

compra os produtos, quando alguém perguntar simplesmente fale 

que seus produtos são de Limeira, é uma maneira de proteger seu 
negócio, pense comigo, se ela descobrir a fonte com certeza vai 

querer tomar da água.  

Como Montar Kits Para Revenda 

Com esta técnica ultimamente eu tenho faturado bem, a única 
desvantagem desta técnica é que será necessário um capital maior 

para investir, é muito simples; 

O que você terá que fazer é simplesmente montar alguns kits e 

oferece-los para revenda, observe: 

Você deverá comprar diversos produtos, organiza-los nos 

mostruários e vender o kit completo por um determinado preço, 
nesta modalidade é ideal que adicione entre 50 a 70% encima do 

valor gasto com cada kit.  

Por exemplo: 

Digamos que você gastou R$300,00 em acessórios para montar 

um kit, e deseja faturar 70%, veja isso, R$300 + 70% = R$510,00, 

ou seja, R$210,00 de lucro. 

Se optar por parcelar, sugira dois preços, um valor menor a vista e 
outro maior a prazo, lembrem-se após a compra toda a mercadoria 

será da revendedora, ela está adquirindo o lote completo, e ela 

poderá vender pelo preço que quiser e como quiser, não esqueça 
que todas as peças tem garantia de 1 ano, deixe isso claro a ela. 

Em relação aos mostruários e embalagens será por conta da 

revendedora, não repasse mostruários e as embalagens por valores 

elevados, a intenção aqui é faturar em semijoias e não nas 
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embalagens, no site costumo adquirir mostruários por R$ 43,00 e 

repasso por no máximo R$ 60,00 e ainda divido em três vezes. 

E por ultimo, a maneira tradicional, exponha seus produtos e 

deixe-a ela mesma escolher o que deseja, se preferir configure seu 

CADIF para preço de revenda e deixe-a montar seu próprio kit, 
você deverá ficar ao lado dela compartilhando, elogiando, 

opinando, assim será uma negociação bem descontraída. 

NOTA: Se estiver utilizando o CADIF para vendas diretas, você 

deverá providenciar outro aparelho para instalar o CADIF e 
configura-lo com seus preços de revenda.   

Uma Loja Inovadora 

E que tal ser lojista? Gostou da ideia? É possível, só depende de 

você, claro que será necessário planejamento, montar uma loja 
seja de grande ou pequeno porte necessita de disciplina e 

planejamento, deste o aluguel do ponto comercial a instalação 

final. 

Segundo o G1, no Brasil, mais de 3 mil micro e pequenos 

empresários trabalham no mercado de bijuterias e semijoias, é 
fato que beleza feminina crise não afeta, recentemente eu li um 

artigo muito inspirador, este artigo conta a história de duas irmãs 

que faturam R$ 150 mil por mês com vendas de semijoias, o link 
é este: http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2014/04/irmas-

faturam-r-150-mil-por-mes-com-venda-de-semijoias.html, não é 

necessário autos investimentos, dependendo da cidade e a 
localização do estabelecimento, com R$ 20 mil reais você monta 

uma loja de pequeno porte, antes de abrir a minha primeira loja, 
andei pesquisando as principais dificuldades dos empreendedores 

que atua neste setor, e acredite o maior problema era encontrar 

bons fornecedores, não entendeu ainda? 

Com você isso não será problema algum, pois você já conhece 

seu fornecedor, e a confiabilidade do mesmo, neste momento 

http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2014/04/irmas-faturam-r-150-mil-por-mes-com-venda-de-semijoias.html
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2014/04/irmas-faturam-r-150-mil-por-mes-com-venda-de-semijoias.html
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posso contemplar seus olhos brilhantes, está em suas mãos, 

marche e não olhe para trás. 

Se pensar em trilhar este caminho, procure conversar com lojistas 

que já atuam no setor, faça uma visita ao SEBRAEE e converse 

com um contador. Não saia atirando no vento. 

Seja Representante Independente  

Esta é uma maneira para ganhar dinheiro bem ousada, sei que 

pouquíssimas mulheres colocarão em prática, eu diria que ela é 

mais para homens, o bom que é não é necessário investimentos 
iniciais. 

Em sua cidade provavelmente existe lojas de acessórios 

femininos, lembra que o principal problema destes 

empreendedores é exatamente encontrar bons fornecedores? E 
que levar a solução até eles? Creio que já entendeu a mensagem. 

Vou revelar passo-a-passo tudo o que fazer, esqueça as distrações 
e fique ligada na ideia, sempre deverá se apresentar como 

representante de vendas da Isis Indústria e Comércio de 

bijouterias Ltda, não use o nome da loja virtual, ou seja, não 
diga que é representante da “Imagem Folheados”, provavelmente 

ele ficará curioso e poderá acessar o site da Imagem Folheados, e 

poderá decidir fazer os pedidos no site. 

Por isso nunca use o nome “Imagem Folheados”, certifique-se em 
aprender no mínimo as informações básicas sobre a empresa, 

CNPJ, endereço, etc., todas estas informações estão no rodapé do 

site, outra dica legal seria ir ao site da Receita Federal, e consultar 
a situação cadastral da empresa e pegar as informações 

necessárias, para tirar dúvidas acesse a pagina de ajuda online do 

site, nela é possível encontrar respostas para as principais dúvidas 
de clientes.  

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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Agora vamos à prática:  

Eu vou dar algumas dicas que funcionam de verdade, claro não 
são regras, e muito menos uma formula mágica, mais servirá 

como base; 

Dica: No site tem um espaço onde você pode adicionar seu email 

para receber em primeira mão, novidades, dicas, promoções e 
muito mais. Seria interessante participar desta newsletter. 
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 O primeiro passo será preparar seu figurino, mande fazer um 

uniforme, ou no mínimo um crachá, não saia à rua de 

qualquer jeito, lembre-se é o seu trabalho e é sério, tenha 
esta visão em mente; 

 

 Prepare sua maleta com algumas amostras, aquela maleta do 
Mercado Livre, Lembra? Não é necessário ter todos os 

produtos, porem os mais lindos, os campeões de vendas, 

será o suficiente para atrair a atenção do lojista; 
 

 Não se esqueça do Tablet com o aplicativo CADIF, para 

esta atividade sua margem de lucro deverá ser até 30%, a 
margem é menor mais compensa na quantidade, como se 

trata de pedidos para lojas, os valores são elevados; 

 
 Não se esqueça do cartão de visita, nele deverá conter suas 

principais informações, como nome, telefone e email.   

Jogando duro, em pouco tempo você conseguirá alguns clientes 

fieis, pense comigo, com 5 clientes fazendo 1 pedido mensal de  
R$ 1000,00 daria um total de R$ 5000,00 em vendas, com lucros 

de 30% seus ganhos médios será R$ 1500,00. 

Procure bater metas de vendas, observe as grandes empresas, 

todos os funcionários que trabalham com vendas têm metas a 

cumprir, caso contrário é demitido. 

Coloque este mesmo pensamento, se eu não vender “X” este mês 
vou fracassar e ficar desempregada, se pesquisar no Google por 

“planilha de metas e vendas” você encontrará diversas planilhas 

gratuitas, escolha uma que se adapte e comece a trabalhar com 
metas. 

O CADIF é essencial em seu trabalho, alias só é possível atuar 
desta forma com o CADIF em mãos, é necessário saber opera-lo 

eu disponibilizei um link com dois vídeos tutoriais, vale a pena 

conferir. 

http://modaejoias.com/imagem-folheados/cadif/
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Negociando Com Lojistas 

Agora farei uma simulação explicativa de como será sua 

abordagem e negociação com o lojista: 

– REPRESENTANTE – Bom dia, tudo bem? Meu nome é 
Amanda, sou representante da Isis Indústria e Comércio de 

bijouterias, uma das maiores fábricas de folheados em Limeira - 

SP, (...). Limeira é conhecida como a capital das semijoias (...) 
somos líder na fabricação de folheados, peças consideradas 

verdadeiras semijoias... 

 
“Neste momento a maleta deverá está aberta com os produtos amostra” 

 

– REPRESENTANTE –...  Somente esta semana a Fábrica está 

com condições especiais para novos lojistas, condições válidas até 
dia 15/02/2016... 

 

 – LOJISTA – que tipo de condições? 

 

– REPRESENTANTE –... Compra mínima de R$ 300,00, entrega 

rápida de 10 a 15 dias, entregamos a mercadoria sem custo 
adicional, cadastro rápido sem burocracia com aprovação 

imediata, garantia de 1 ano em todas as peças, pagamento no ato 

da entrega...  

 

“Você pode adaptar as vantagens, em relação ao pagamento, você decide como será o 

pagamento, poderá ser a vista, parcelada, no cheque, descontos para pagamento 

antecipado, etc...”.            

 

– LOJISTA – Posso Ver o Catálogo?  
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– REPRESENTANTE –...  Nosso catálogo é digital, além de 

vender qualidade, temos a preocupação em cuidar do meio 

ambiente, por isso a Empresa inovou criando o catálogo digital...    

 

No ato você deverá apresentar os produtos pelo CADIF, e também deverá responder 
todas as perguntas, e aproveite para persuadi-lo, sendo sempre positivo (a)... 

 – LOJISTA – Como faço o cadastro de cliente? 

 – REPRESENTANTE –...  Aqui mesmo, vamos fazer agora? É 

rápido e seguro... Após seu primeiro pedido seu cadastro 

permanecerá ativo conosco... 

Pronto, conclua o cadastro do cliente e faça o pedido juntos!    

Não se esqueça de deixar o cartão de visita, o CADIF tem uma 

função onde você pode divulgar o catálogo online, você coloca o 
email do destinatário e ele recebe um link personalizado com seus 

dados, se ele comprar pela pagina você recebe, no tutorial isso 

também é explicado, o link é semelhante a este: 
http://folheados.com.br/245/, quando você instala o CADIF é 

gerado um catálogo online personalizado com seus dados e ID 

(ID é o número após a barra), ou seja, seu próprio site 
personalizado com seu preço.  

O que você terá a fazer é pedir o email dele e enviar seu catálogo, 

o CADIF faz isso automaticamente em 30 segundos.
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A Entrega  

A entrega deverá ser feita por você, não transmita os pedidos com 

os dados de entrega do cliente, seria interessante você mesma 
fazer a entrega pessoalmente, assim você gera um 

relacionamento, quando o pedido chegar tire uma cópia da nota 

fiscal e guarde para seu controle, a original deverá ser entregue ao 
cliente. 

Certifique-se em ligar para ele antecipadamente para marcar a 

entrega, assim ele estará esperando já com dinheiro em mãos, e 

não o pegará de surpresa. 

No ato seria interessante ele assinar um recibo de entrega de 

mercarias, ou simplesmente peça o mesmo para assinar no verso 
na nota (sua cópia). 

Esta é uma receita pronta, o que está esperando? Sem atitude você 

sempre vai levar uma vidinha sem graça, sem poder comprar o 

quiser, comer nos melhores restaurantes, dar o melhor aos filhos e 
até ter vontade em ajudar uma pessoa querida e não poder, isso é 

constrangedor. 

Procure alavancar seu negócio, não limite-se somente a sua 

cidade, ou bairro, viaje para as cidades vizinhas e alavanque as 

vendas.  

Como Fazer o Marketing 

Com certeza você ouviu esta frase “A Propaganda é a Alma do 

Negócio”, e conosco não é diferente, não sou especialista em 

marketing, mais é fato, para um negócio crescer é necessário 
torna-lo conhecido, definir o que funciona é um conceito muito 

abstrato, nem sempre o que funcionou para mim, funcionará para 

você, não falo isso para desanimar, muito pelo contrário, isso 
depende da cidade, de sua forma de trabalho e diversos.  
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Mesmo assim, darei algumas dicas práticas que funcionaram 

muito bem comigo, mais não se apegue somente a elas, 

identifique o que funciona com você e comece a fazer seu 
marketing. 

Propaganda Boca A Boca 

Conhecida mundialmente, a propaganda boca a boca ainda é a 

queridinha de muita gente, nunca deixou de ser eficiente, a dica 
aqui é; “agradar e incentivar”. 

Procure sempre agradar suas clientes com algo a mais, sempre 
mesmo, algo que agregue valor a ela.  

Procure sempre elogia-la, seja gentil, eu sempre ofereço algo de 

brinde as minhas clientes, se ela compra uma gargantilha, eu dou-

lhe um pingente, se ela compra uma pulseira presenteio com um 
anel, e deixo ela mesma escolher, principalmente aquelas clientes 

fieis, às vezes ela nem compra naquele momento, mais faço 

questão de mandar alguém levar o brinde na casa dela, decore 
isso, “Uma Cliente Vale Mais Que Uma venda” e muito mais 

uma cliente satisfeita. 

Talvez neste momento esteja pesando; - há, isso não, eu terei 

custos! Ou Mesquinha, enxergue isso como investimento em 

marketing, pense no retorno, ela falará sobre você no cabelereiro, 
na faculdade, no trabalho, para parentes, amigas. 

Eu particularmente, nunca esqueço as datas especiais, tenho 

cliente que já me rederam mais de 5 mil reais em lucros, nestes 

últimos anos de trabalho. 

O que faço nas datas especiais, como dia dos namorados, dia das 
mães, natal e outras, é presenteá-las com algo especial, por 

exemplo: 

Dia das mães, compro um bom kit especial do dia das mães, possa 

ser da natura, boticário ou mesmo Avon, e envio a sua casa, 
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aproveito para colocar um dos meus produtos, de preferencia uma 

novidade, isso serve para lembra-la dos meus produtos. 

Pronto, qual mulher que não gosta de ser lembrada e ganhar 

presente?  Agora analise comigo, digamos que gasto R$ 150,00 

com o kit, agora pense no que ela já me rendeu em vendas durante 
todos estes anos? E o que ela irá me render? E a boa propaganda 

boca a boca que ela irá fazer? Costumo chamar isso de 

investimento inteligente. 

Eu dei um exemplo de um valor elevado, mais esta técnica pode 
ser aplicada para valores menores, por exemplo, digamos que uma 

cliente já lhe rendeu 100 reais em lucros, chegou natal, compre 

um bom batom, coloque um pingente e envie a ela. Pronto! Você 
alegrou mais um dia de sua cliente. Claro que isso não é para 

todas, é necessário seleciona-las, eu observo em secreto aquelas 

que mais indicam e gostam dos meus produtos, cliente fieis.                      

Incentiva-las é outra técnica que funcionam bem, quando faço 
uma venda às vezes entrego dois panfletos a ela (se ela guardar, é 

possível que entregue a alguém), falo das promoções, gosto de 

escassez, funciona bem nas vendas.  

Quanto mais falo das vantagens, promoções e novidades, com 

mais pessoas ela irá comentar. 

Panfletos E Anúncios  

O simples e o tradicional sempre funcionaram comigo, nunca 

abrir mão do modo tradicional, uma a duas vezes por semana 

pago 25 reais a um rapaz para fazer a panfletagem no centro da 
cidade, esta é outra técnica que funciona, além de ser barata. 

Rádios locais, jornais locais, carro de som, enfim existem diversas 

maneiras para divulgar seu negócio, algumas baratas e outras 

mais caras, o que não pode é ficar sem divulgar seu negócio. 
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No inicio eu costumava fazer exposições na feira livre, na época 

conseguia fazer boas vendas, é outra dica legal para quem está 

começando. 

Em alguns locais é possível comprar um espaço publicitário em 

muros e faixadas, este é um bom lugar para fazer anúncios para 
recrutar revendedoras. 

E por ultimo, as redes sociais, o facebook e o whatsapp são 

excelentes para divulgar sua marca, se preferir pode até criar um 

grupo só para clientes, para discutir sobre as tendências, 
novidades, lançamentos, promoções, etc.               

Fidelizando Clientes  

Uma cliente se torna fiel de maneira relativamente simples: 

quando ele percebe que suas necessidades são sempre satisfeitas e 
atendidas com qualidade superior à oferecida pela concorrência. 

Eu não me preocupo como fidelizar clientes, isso é feito 
automaticamente, pois a qualidade dos produtos da Imagem 

Folheados já tem este poder, o que você tem que fazer, é 

simplesmente agrada-la, é uma troca? Não discuta, faça, até 
mesmo quando ela está errada procure entende-la, conheça seus 

gostos, não tem segredo. Lembre-se: 

“Uma Cliente É Melhor Do Que Uma Venda”  

Pesquisam apontam que; “Manter um cliente custa cinco vezes 

menos do que conquistar um novo cliente”. Se você aplicar as 

minhas dicas, tenho certeza que sua carteira de clientes aumentará 
rapidamente.  
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Capitulo IV 
Vendas na Internet 
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Como Vender No Mercado Livre 

Há diversas maneiras para trabalhar pela internet, fico realmente 

irritada quando vejo alguém perguntar: “É possível ganhar 
dinheiro com Internet?”. 

Poxa, olha ao nosso redor, escolas, bancos, companhias aéreas, 

universidades, floriculturas, sapatarias, eletrodomésticos, livros, 

etc. etc. etc.… Tudo hoje passa pela Internet e as empresas que 
não estão conectadas, estão com os dias contados. 

Por isso comece a se preparar, converso que ainda estou 
engatilhando no mundo online, e como não gosto de ensinar o que 

pouco sei, não vou falar muito neste assunto. 

Mais algo me chamou atenção, a diversidade de vendedores no 

mercado livre, produtos que custa R$ 35,00 no site, no mercado 
livre é vendido por R$110,00.  

Lembras da técnica que falei sobre montar kits? E que tal montar 
estes kits e vender no Mercado Livre, veja a quantidade de 

anúncios que atua desta forma “CLIQUE AQUI” note que alguns 

destes são vendidos por R$700,00, kits que podem ser montados 
na Imagem Folheados por menos de R$ 300,00, é uma mina de 

ouro pouco explorada, vá a fundo, navegue mais no mercado livre 

e encontrará muitos vendedores, observe a quantidade vendida. 

Para trabalhar pelo mercado livre é preciso aprender algumas 
técnicas, por exemplo, é necessário criar uma reputação antes de 

anunciar seus produtos, vendedores novos são taxados como não 

confiáveis, e é muito difícil fazer uma venda quando não se tem 
uma reputação. 

O que você tem que fazer é criar um anúncio qualquer e vender 

algo por 1 ou 2 reais, pode ser este livro, por exemplo, e pedir 

para conhecidos, amigos e parentes, comprar seu produto e 
qualificar, no mínimo dez vendas. 

http://lista.mercadolivre.com.br/kit-folheado-atacado#D[A:kit-folheado-atacado,B:1]
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Está confusa? Vou resumir para que você comece a ter uma boa 

reputação é necessário começar a realizar vendas e o comprador 

lhe qualificar como uma negociação concretizada e positiva.               

 

A verdade é que ninguém compra de vendedores novos, ou de 

vendedores que tem uma má reputação, se você já fez compras no 

site, conhece bem o funcionamento. 

Comecei a vender no mercado livre este ano, ainda fiz poucas 

vendas mais o negócio está indo bem, não vou revelar meus 
anúncios por questão de segurança. 

Outro passo importante é a escolha do template, escolher um bom 

template é muito importante, o que uso paguei R$39,90, o link é 

este:http://vendaseletromix.blogspot.com.br/2016/01/template-
mercado-livre-premium-2016.html. 

Conclusão  

Muito bem, parabéns! Você concluiu a leitura, agora tenho uma 

pergunta a fazer, Sua vida mudou? A resposta é NÃO, lê este 
livro e não colocar em prática o que nele está escrito é uma perda 

de tempo, o que vai transformar sua vida são os resultados, eu 

ensinei a pescar, mostrei a risca e você tem a vara, agora só falta 
ir ao rio e pescar. 

E pare de conversa mole pra boi dormir, – não posso, não tenho 
dinheiro, tenho problemas de saúde e blá, blá, blá... Todas estas 

conversas é papo de fracassada, me perdoe à sinceridade mais se 

http://vendaseletromix.blogspot.com.br/2016/01/template-mercado-livre-premium-2016.html
http://vendaseletromix.blogspot.com.br/2016/01/template-mercado-livre-premium-2016.html
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não mudar isso dentro de você, nada mudará, sei que só 10% das 

mulheres colocarão em prática e somente 3% seguirão a jornada e 

estas estarão rindo a toa, nadando em dinheiro. 

Fico feliz em separar uma Grande Mulher Virtuosa e excluir uma 

mulherzinha frustrada, fracassada de sexo frágil.  

A escolha é sua, e ai? Reflita e escolha, você irá fazer parte das 
90% ou das 3%? 

PRESTE ATENÇÃO: 

“Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a 
vossa obra terá recompensa.” (2Cr 15.7). 

Significado de desfalecer: diminuir em força, disposição; enfraquecer, esmorecer, 
fraquejar. 

Mulher, o SENHOR DEUS está garantindo o seu sucesso, pare 

para pensar, este livro é a resposta que você precisa, só depende 
de você. 
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O Meu Segredo 

 

"Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais; e 

outros, que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda". 
(Pv 11:24) 

 

Apesar de o título soar forte como “segredo”, eu nunca escondi 
isso de ninguém, se queres subir na vida comece a doar, não 

somente financeiramente mais tudo que agregue valor ao seu 

semelhante, carinho, dicas valiosas, esperança, que ter sucesso? 
Comece a contribuir com o sucesso de alguém, nem que seja 

somente uma pessoa, veja, este livro é prova que coloco isso em 

prática, estou somando com a sociedade. 

Não misture as coisas, não estou falando de religião, logo, não 

sou religiosa, isso é fato que eu mesma comprovei. 

E que tal, divulgar este livro? Ele foi útil para você, olha só! Se 
pensas que estou lhe induzindo a me promover, é melhor nem 

pensar espalhar esta obra, se é egoísta o bastante a chegar este 

ponto, isso comprova que está no grupo das 90%. E esse tipo de 
mulher não é merecedora do melhor. 

“aquele que pouco semeia, igualmente, colherá pouco, mas 
aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá 

com fartura”. 

Se estiver sendo ofendida, a única coisa que possa fazer é 

esquecer de vez esta leitura, não irei me desculpar, lamento!         
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O Que Fazer Agora 

Ufa! Nunca tinha digitado tanto, mais fico feliz por mais esta 

realização, tenho certeza que este conhecimento irá somar em 
muitos lares, mais não é fim, ainda tenho muita coisa legal para 

compartilhar com você, tenho algumas DICAS QUENTES, que 

por segurança não coloquei aqui neste livro. 

Faço questão em acompanhar de perto o seu desempenho, e um 
dia aplaudir de pé seu sucesso, se quiser meu apoio e receber mais 

dicas de Graça, clique no botão laranja abaixo e coloque seu 

email. 

 

 

 

Vou logo avisando, não irei falar sobre novelas, fofocas ou 
assuntos só para encher linguiça, meus emails serão somente 

sobre como crescer profissionalmente como uma empreendedora 

de semijoias e folheados, por favor, caso não tenha interesse 
nestes assuntos, não coloque seu email. 

 

Boa Sorte, E Se Prepare Para Um Novo Desafio! 

   

http://e-gratis.org/captura-de-email
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DIREITOS DE REPRODUÇÃO 

Você pode distribuir gratuitamente ou revender este e-book pelo preço que desejar e Ficar com 
100% dos lucros! Você também pode distribuir este e-book como bônus e Acelerar a venda 
de outro produto. Poderá oferecer este e-book como brinde para Quem assinar sua lista de 
emails e muito mais.  
 
Você tem livre escolha e centenas de maneiras para distribuir este e-book! A única restrição é 
que não é permitida a modificação do conteúdo deste e-book, combinado? 
 
Os direitos autorais de todos os textos, imagens deste e-book pertencem única e 
exclusivamente à autora do mesmo. Qualquer reprodução de qualquer trecho deste e-book 
sem aviso será considerado plágio. 

 

Sites Úteis  
 

Excelente site para compra de cartões de visitas e folders.    
https://www.360imprimir.com.br/ 

 

Site para compras de spots comerciais. 
http://atacadaodavoz.com.br/ 

 

Pagina de ajuda da Imagem Folheados, aqui você encontra as 
respostas às perguntas mais frequentes realizadas por clientes.  

http://www.imagemfolheados.com.br/ajuda.asp 

 
O aplicativo que uso para me manter organizada. 

https://evernote.com/intl/pt-br/ 

 
Reportagem interessante que assistir que assisti no programa a 

Grande Ideia,  

https://www.youtube.com/watch?v=2rsSasrZKcY 
  

O melhor vídeo motivacional que assistir, esqueça preconceitos e 
preste atenção no que este homem fala. 

https://www.youtube.com/watch?v=YuZe79EU59A 
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