
ESTRATÉGIA PARA 
O SUCESSO 

“Quando	você	organiza	
reuniões na sua casa, 
compartilha	os	produtos,	
inscreve pessoas para 
serem Diamond4Life e 
a participarem do Power 
Pool, é possível obter 
um maior número de 
adesões, maior retenção 
e terá muito mais sucesso. 
Nada	pode	impedi-lo	de	
ser	bem-sucedido	quando	
você aplica corretamente 
o	poder	dos	4.”

Dr. Herminio Nevárez 
Platinum International Diamond 
Porto Rico

Aproveite o Poder dos 4



Começar um negócio 4Life 
de sucesso e depois dividir 
este sucesso com os outros, 
requer	um	alicerce	firme	

baseado em três passos fundamentais: 
recrutar	distribuidores,	mantê-los	no	
negócio	e	ajudá-los	a	terem	êxito.	Você	
não atingirá suas metas usando diversas 
técnicas	e	ferramentas,	ou	trabalhando	
com uma estratégia por alguns meses e 
depois	desistir	dela,	ou	seja,	sem	antes	
traçar um plano. O que você precisa é de 
uma	estratégia	que	contenha	um	método	
já	comprovado	por	muitas	pessoas.

O Poder dos 4
Para	que	uma	estratégia	seja	bem-sucedida	
ela	deve	ser	simples,	ou	seja,	fácil	de	ensinar,	
de colocar em prática e de multiplicar, 
algo que as pessoas do seu grupo possam 
fazê-lo	facilmente.	O	Poder	dos	4	consiste	
em	quatro	iniciativas,	cuja	eficácia	foi	
comprovada pela sua aplicação e pelo 
tempo.	Mesmo	que	algumas	técnicas	
possam produzir resultados separadamente, 
a verdadeira mágica acontece quando são 
utilizadas simultaneamente. Estes quatro 
princípios	podem	ajudar	você	a	potencializar	
o	efeito	de	cada	ação	individual,	seja	ao	
adicionar novas pessoas ao seu grupo, 
aumentar seu downline, e seu volume 
pessoal e do seu grupo, avançar no ranking  
e	ainda	receber	muitas	gratificações.	

1. Reuniões em casa
Procure convidar com frequência novos 
amigos à sua casa para apresentar à eles 
os	produtos	e	as	possibilidades	de	ganho	
da 4Life.

2. Compartilhar do produto
Faça	com	que	os	produtos	da	4Life	façam	
parte de seu cotidiano e comente com os 
outros	como	eles	fizeram	a	diferença	em	
sua vida.

3. Inscrição como Diamond4Life
Inscreva	os	novos	distribuidores	 
como Diamond4Life para que eles  
possam iniciar o seu negócio  
www.4Life.com/brasil com mais força.

4. Power Pool
Inscreva	pelo	menos	três	novos	
distribuidores a cada mês para aumentar  
o	seu	negócio	e	os	ajude	a	continuar	
comprometidos com a 4Life.

O Poder dos 4 em ação 
O que aconteceria se cada mês todos na 
sua equipe realizassem várias reuniões em 
casa? E que tal se durante essas  
reuniões comentassem sobre seus 
produtos favoritos com os novos 
amigos? E por último, o que você 
sentiria se depois de todas as inspiradoras 
histórias	compartilhadas,	vários	destes	
amigos decidissem se inscrever como 
distribuidores?



Mas	isso	não	é	tudo.	Imagine	o	que	 
aconteceria se pelo menos três, dos novos  
integrantes da sua equipe se 
inscrevessem como Diamond4Life. 
Caso isto se concretize, você obterá 
um	cheque	de	Rapid	Rewards.	Além	
disso, eles receberão vários produtos 
e as ferramentas de marketing para 
compartilhar	nas	suas	primeiras	reuniões.	
E porque você inscreveu três pessoas 
em	um	mês,	você	estará	no	caminho	de	
se	qualificar	para	receber	um	cheque	do	
Power Pool. E quando você ensinar aos 

novos integrantes da sua equipe como 
começar seus negócios da mesma forma, 
eles	também	se	qualificarão	para	as	
mesmas	bonificações.	Você	percebe	até	
onde	pode	chegar?	Quando	as	pessoas	
experimentam	o	sucesso,	entusiasmam-
se,	apaixonam-se	e	se	comprometem	a	
continuar	trabalhando	intensamente.	
E	quando	isso	acontece,	há	grandes	
possibilidades	de	que	se	mantenham	
comprometidos com a 4Life... para a  
vida toda. 

“Sendo	um	Platinum	International	
Diamond, e fazendo parte de uma 
organização que em 12 anos foi se 
expandindo pelo mundo, aprendi quais 
estratégias	funcionam	e	quais	não”,	
comentou o Dr. Hermínio Nevárez. 
“Quando	você	une	a	apresentação	dos	
produtos com as reuniões em sua casa,  
e as inscrições de Diamonds 4Life com a 
participação no Power Pool, o número de 
adesões, a retenção e consequentemente 
seu sucesso irão aumentar. Nada pode 
impedi-lo	de	ser	bem-sucedido	quando	
você	aplica	corretamente	o	poder	dos	4!”

Deixe que o Poder dos 4 
trabalhe a seu favor!
Quando se usa o Poder dos 4 como 
fundamento do seu negócio, é possível 
contar com bases sólidas para o sucesso. 
Enquanto você usar esta estratégia no 
desenvolvimento do seu negócio, você 
aprenderá as técnicas corretas para 
recrutar novas pessoas à sua equipe, para 
ensinar acerca da qualidade dos produtos 
e	as	oportunidades	de	ganho	com	a	
4Life, além de de fortalecer seu próprio 
negócio. Aproveite o Poder dos 4 e  
deixe	que	eles	trabalhem	a	seu	favor.	
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