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EDITORIAL

A Amway do
brasil amplia
seus horizontes
com grande orgulho que parabenizo
todos os Empresários Amway que
deram o melhor de si para aumentar
e ampliar suas metas de negócio!
Cada uma das histórias de vida presentes
nesta edição é profundamente inspiradora,
tanto para quem há tempos faz parte da família Amway quanto para os novos Empresários,
que hoje assumem o controle da sua vida ao
empreenderem conosco.
O reconhecimento reforça o compromisso
de querer ir mais longe e fazer melhor. Com
sua dedicação e trabalho diário, nossos líderes alcançam novas metas de liderança e
constroem um legado, que influenciará as próximas gerações e as comunidades, ajudando
as pessoas a construírem uma vida melhor.
Para alcançar esse objetivo, vamos focar
cada vez mais em ajudar os Empresários do
Brasil a realizarem o sonho de se tornarem Platina. Trabalharemos intensamente para oferecer o melhor apoio e ferramentas para que vocês, nossos Empresários, possam desenvolver
o seu potencial empreendedor ao máximo.
Além disso, as histórias que aparecem nestas páginas confirmam que o Brasil tem tudo
para crescer. O esforço dos Empresários reconhecidos nesta edição mostra que, se unirmos
perseverança, educação e visão aos valores e à
filosofia da Amway, poderemos ter um negócio
equilibrado e em constante crescimento. Esse
é o melhor caminho para chegar ao sucesso.

É

ROSSANA SADIR,
PRESIDENTE DA AMWAY DO BRASIL

Por isso, vamos celebrar o crescimento dos
Líderes Amway que estão seguindo essa trajetória de sucesso, trabalhando intensamente
para crescer e ajudar os próximos Empresários
a consolidarem a sua liderança. Assim, juntos,
iremos acelerar o crescimento da Amway no
Brasil e a sua vocação de ser a melhor oportunidade para empreender no Brasil!
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Afinal, quem é a Amway?

É A EMPRESA LÍDER MUNDIAL
NO MERCADO DE VENDAS DIRETAS

BRASIL – MERCADO EM

DESENVOLVIMENTO Nº1 DA AMWAY

FABRICANTE DE MARCAS MUNDIALMENTE CONHECIDAS COMO NUTRILITE E ARTISTRY.

NOSSA PRESENÇA FÍSICA

US$ 8,8

+ DE 600

Bilhões em vendas declaradas no fechamento de 2016 (31 de dezembro)

funcionários

Histórico

22%

dos lares dos Estados Unidos
possuem ao menos um produto Amway1

3 MILHÕES

Mais de
de Empresários Amway no mundo todo

19.000

Funcionários no mundo todo

58%

dos lares coreanos têm pelo
menos um produto Amway3

Gente

50

Aproximadamente
posições de
liderançados executivos da Amway em
associações de venda direta

63%

dos lares de Pequim, China,
têm pelo menos um produto Amway2

Nova Loja (em breve)
Cuiabá

Produtos

3

marcas principais da Amway
são Nutrilite™, Artistry™ e eSpring™

+ de 450

Produtos únicos e de alta qualidade são
fabricados e distribuídos pela Amway

Sucesso

26º no ranking

da lista de 2014 da revista Forbes das “Maiores companhias particulares da América”

Lojas
Centro de Distribuição
Maior fazenda de produção
de acerola orgânica do mundo (Ubajara/CE)
Processo de Produção (Ubajara/CE)

Amway do Brasil é para Empreendedores
COMO GANHAR DINHEIRO

SUA OPORTUNIDADE DE TER SEU
NEGÓCIO PRÓPRIO E RENDA EXTRA
forma

nº 1

forma
Revendendo nossos produtos
COM MARGEM DE LUCRO DE 43%

nº 2

Treinando, formando e liderando um time
de Empreendedores que também revendem
os produtos.

TRIPLO DIAMANTE FUNDADOR

Os primeiros
brasileiros
no Founders
Council
Sheyla e Fabio de Souza alcançaram uma qualificação inédita no Brasil.
Agora, eles são Triplos Diamantes Fundadores e serão o primeiro casal
de brasileiros a fazer parte do Founders Council: o conselho
global da Amway, composto pelos maiores Empresários do mundo

N

SHEYLA e FABIO DE SOUZA
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a Amway, é assim: quanto mais
você trabalha, se esforça e cresce,
mais você é reconhecido. Imagine
conquistar o mais alto Pin existente
no Brasil. A recompensa precisa ser à altura de
quem chega tão longe no negócio. Dessa forma,
Sheyla e Fabio de Souza, os primeiros Triplos Diamantes Fundadores do Brasil, não só alcançaram uma qualificação inédita no país, mas também farão parte do conselho global da Amway.

Conhecido como Founders Council, ele é composto pelos maiores Empresários Amway. Quem
chega até aqui é referência no negócio. Essa posição só é oferecida a quem se qualifica a Embaixador Coroa ou a quem gera mais de 20 pontos FAA.
Sheyla e Fabio farão parte desse Conselho, que
se reúne desde 1997 para elaborar estratégias e
comemorar suas conquistas.
Essa é uma oportunidade única de se reunir
com os mais altos executivos da empresa, incluin-
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TRIPLO DIAMANTE FUNDADOR

Sheyla e Fabio de Souza em seu reconhecimento na Convenção Conquista Brasil

do Steve Van Andel e Doug DeVos, além de participar de experiências exclusivas, como a viagem de
maior prestígio e luxo no negócio Amway.
Como, a partir de agora, eles têm um canal
direto com os principais líderes da Amway, por
meio dessa conexão, Sheyla e Fabio, colaboram com as estratégias futuras, como lançamentos de produtos e novos projetos, e, dessa
maneira, ajudam a moldar e melhorar a direção de toda a Amway. Mais que isso: são eles
os responsáveis por compartilhar essa visão
com todos os Empreendedores. Mas tudo isso
é resultado de muito trabalho e esforço, coi-
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sas que esse casal, que entrou no negócio em
1991, nunca deixou de fazer. Em apenas 26
meses após entrarem para a Amway, eles se
tornaram Diamantes. Sheyla e Fabio compartilham como fizeram isso: “A estratégia foi fazer
o que nós sempre fizemos, seguir os passos
básicos do negócio, usando os produtos, promovendo e contando para pessoas que elas
têm oportunidade de negócio”.
O segredo para manter o foco e nunca desistir?
Encarar as dificuldades com positividade! “Problema para nós representa oportunidade. A gente
gosta de enfrentar desafios, eles são o combus-

tível para o desenvolvimento. Nós não pensamos
em fracasso, pensamos em sucesso, alegria, realização, o negativo não faz parte do jogo. A gente
pensa positivo, o que traz a esperança, a paz, a
alegria, a competência, a luta, o foco, a autoliderança, a realização, o progresso, e também a prosperidade, nós falamos só coisas positivas, então o
fracasso não entra nesse jogo, nós achamos que
o mundo está aqui para ser melhorado e nós fazemos parte disso”, contam Sheyla e Fabio.
Dessa maneira, o casal de Triplos Diamantes
Fundadores enfrenta todas as adversidades e
supera os desafios. Mas o foco não é apenas
o seu próprio crescimento ou qualificações, o
que mais motiva no negócio é ajudar os outros
a conquistarem seus objetivos. “O objetivo meu
e do Fabio, agora, é fazer com que outras pessoas tenham a felicidade de viver as emoções e
os benefícios que esse negócio tem nos trazido.
Depois que entramos no negócio, a nossa vida
tem sido uma aventura maravilhosa. Então, nós
queremos manter isso e ampliar, pensando que
é maravilhoso estar no negócio e também para
trazer outras pessoas para viver a mesma aventura, que é espetacular”, explica Sheyla.
Mas eles também deixam claro que o sucesso não chega do dia para a noite, é necessária
muita dedicação e, principalmente, saber que
ajudar as pessoas novas no negócio a entenderem e começarem a traçar seus caminhos
é fundamental. “Nós também concentramos
muito a nossa atenção em um tratamento adequado para os novos Empreendedores. Essas
pessoas que estão chegando e começando as
atividades precisam de muita informação, de
muito apoio no começo. Quanto mais pessoas enxergando as potencialidades do negócio,
mais a gente vai crescer. Nós não inventamos
coisas, nós seguimos métodos que dão resultado a médio, a curto e a longo prazos, construímos um negócio sustentável. Nós não estamos aqui para estimular pessoas a ficarem
ricas em 30 dias, 60 dias, nós estamos aqui,
concentrando os nossos esforços, para ajudar
as pessoas a construírem organizações sólidas e que durem com o tempo”, conclui Fabio.

Sem eles, a gente não
teria alcançado o Pin de Diamante
Fundador. Eles sempre buscam
trabalhar com o objetivo da pessoa.
A maior conquista de Sheyla e Fabio
foi essa de poder impactar pessoas
pelo mundo inteiro
LUCIANE E CLARECI LAUERMANN,
Diamantes Fundadores

O Fabio tem a capacidade de
acreditar na gente, antes mesmo que
a gente acredite. Eu considero eles
desbravadores: eles foram deixando
marcas para que todos que os
seguissem não pisassem em falso
GUTA E LOURIVAL SEBASTIÃO,
Esmeraldas Fundadores
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DIAMANTE FUNDADOR

um ano de
sucesso
em dobro

Diretamente de Cuiabá, conheça Kárita e Cido da Mata: os
novos Diamantes Fundadores do Brasil. Eles compartilham suas
experiências, trajetória e estratégias para alcançar o sucesso

N

KÁRITA e CIDO DA MATA
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o centro do país, seis anos atrás,
um casal estava em busca de uma
oportunidade de negócio, para que
pudesse ter uma vida mais saudável, com a família mais unida. Foi assim que,
em junho de 2011, Cido da Mata encontrou
a Amway e, junto com sua esposa, Kárita da
Mata, começaram a construir sua história na
maior empresa de venda direta do mundo. “Eu
trabalhava em uma multinacional como diretor
e eu viajava muito, minha mulher me cobrava
que eu vivia trabalhando e, procurando um trabalho na internet, como uma franquia, encontrei a Amway”, relembra.
Vendedor por natureza, Cido adotou a estratégia de comercializar os produtos na rua, já que
estava habituado com esse tipo de trabalho em
seu antigo emprego. Porém, quem se descobriu
vendedora nata foi Kárita. Enquanto ele vendia
dez produtos por dia, ela chegava a vender trinta.
Assim, os dois firmaram uma parceria de sucesso. E a estratégia funcionou: “Confio, primeira-

mente, na minha arte de vender, no meu próprio
esforço. A partir do momento em que eu acredito
que sou capaz de sustentar a minha família vendendo, o resultado é uma consequência desse
trabalho”, conta Cido.
Quando perguntados sobre os produtos favoritos para a venda, a resposta é certeira: Glister,
Nutrilite e Satinique. E a explicação não demora
a chegar: são os produtos mais leves e mais fáceis de carregar na mochila, que não sai das costas durante todo o dia, para realizar as vendas.
Quando os desafios bateram à porta, para o
casal, foi fundamental poder contar com o apoio
dos materiais disponibilizados pela Amway e as
orientações de seus líderes. “Todo início é difícil,
quando se é dono do negócio, você tem a esperança, tem a coragem, tem a vontade, mas não
tem a experiência. Por isso, tem a orientação dos
líderes, os acompanhamentos, as reuniões, os
seminários, as convenções e os áudios que nós
ouvimos. É aí que a gente começa a entender e
compreender o negócio”, explicam.
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DIAMANTE FUNDADOR

COLE SUA
FOTO AQUI

Em Curitiba, Kárita e Cido foram reconhecidos como Diamantes
Fundadores, na Convenção Conquista Brasil 2017. Os Triplos Diamantes
Fundadores, Sheyla e Fabio de Souza, receberam o casal no palco

Eles representam nosso espelho
e são nosso exemplo. Mostraram
o caminho, nos incentivaram e
mostraram que era possível. Somos
eternamente gratos por terem
apresentado a Amway para nós
SIMONE E JORGE BARCKI,
Esmeraldas

Depois de cinco anos que ingressaram na
Amway, Kárita e Cido foram reconhecidos como
Diamantes ao lado de suas duas filhas e, para
eles, esse foi o momento mais emocionante
que já viveram enquanto Empreendedores. “É
uma sensação de missão cumprida, chegar a
uma conquista que você almejou cinco anos
antes, ser reconhecido pelos seus Empresários, amigos, pessoas que convivem com você,
agradecendo e, ao mesmo tempo, parabenizando por você ter ajudado tantas pessoas a
realizar os seus sonhos e a encontrar um caminho para chegar aos seus objetivos”, recorda
Cido com carinho.
Entretanto, eles não pararam por aí. No mesmo ano em que foram reconhecidos como Diamantes, eles cruzaram o tapete vermelho novamente para subir ao palco como Diamantes
Fundadores. O casal tem objetivos definidos
e sabe muito bem como e onde quer chegar:
“O nosso próximo objetivo é ser Executivo este
ano, ser Executivo Fundador no ano que vem e
ser Crown até 2023”.

Nosso próximo Diamante:

VOCÊ.
A Amway está sempre ao seu lado em sua
trajetória. Mas, para empreender com sucesso,
é fundamental esforço e dedicação. Você pode
trabalhar e crescer ainda mais.
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Que tal ser o próximo Diamante?
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DIAMANTE FUNDADOR

Movidos pela

satisfação
em ajudar

Para este casal, a Amway não é um trabalho, mas um estilo de vida.
Saiba mais sobre a história, os desafios e as motivações de Luciane
e Clareci Lauermann, os novos Diamantes Fundadores do Brasil

E

sse casal passou por grandes desafios no início do negócio. Porém,
com grande persistência e força de
vontade, os dois conseguiram crescer e se desenvolveram de uma maneira que
nem poderiam imaginar. O que, no começo, eles
achavam que poderia ser um empecilho não tinha ligação com a estrutura do negócio, mas em
acreditar neles mesmos. “Eu tive muitas dúvidas.
Não com relação à empresa, nem com relação
aos produtos, que são os melhores do mundo,
mas com relação a mim, a nós. Eu achava que,
talvez, não seria possível para nós. Foram os treinamentos do INA que nos capacitaram a superar
todos esses medos”, Luciane Lauermann afirma.
Ambos destacam a importância de ler e estudar
sobre o negócio, já que são esses aprendizados
que ajudam a capacitar os Empreendedores na
busca pelo sucesso profissional.
Mesmo com as incertezas que apareceram
ao longo do caminho, nada impediu esse casal
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de lutar e buscar o que desejavam: liberdade
e mais tempo com a família. Com o apoio dos
treinamentos, Luciane e Clareci Lauermann
se uniram e, no ano de 2013, eles decidiram
fazer o negócio para valer. O resultado dessa
decisão? Em apenas três anos, eles subiram
no palco da Convenção como Diamantes, uma
conquista que jamais teriam imaginado no
início. “Foram muitos momentos emocionantes, mas o maior de todos foi quando fomos
reconhecidos como Diamantes. A gente alcançou esse objetivo e estávamos lá com toda a
minha família, sendo aplaudidos por milhares
de pessoas”, destaca Luciane, e Clareci completa: “é uma mistura de emoção, de alegria,
de nervosismo que você não sabe se você vai
chorar, se você vai dar risada, tem que viver
isso, ser protagonista da sua própria vida”.
Neste ano, eles alcançaram o nível de Diamantes Fundadores, mas atribuem todo o seu
sucesso aos seus Triplos Diamantes Fundadores.

LUCIANE e CLARECI LAUERMANN
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DIAMANTE FUNDADOR

SEMINÁRIO DE NOVOS ESMERALDAS
Sua chance de aprender
e conhecer a sede da Amway em

ADA-MICHIGAN

Siga rumo ao topo, qualifique-se como novo Esmeralda
e acima e garanta sua passagem para viajar para
Ada, Michigan, com direito a tour guiado pelas instalações
da Amway.

QUALIFIQUE-SE!
Na Convenção
Conquista Brasil
2017, Luciane
e Clareci foram
reconhecidos
como Diamantes
Fundadores. Eles
foram recebidos
no palco pelo casal
Triplo Diamante
Fundador Sheyla
e Fabio de Souza,
a quem atribuem o
sucesso conquistado
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“Eles foram os nossos mentores, as pessoas
que nos inspiraram, ensinaram-nos ao longo
do caminho, os nossos Triplos Diamantes Fundadores, Sheyla e Fabio de Souza, de Curitiba.
Eles foram, para nós, o maior exemplo, eles
estiveram conosco, ao nosso lado, estiveram
presentes em todos os momentos da nossa
vida. Então, a gente deve este Pin de Diamante
Fundador a eles”, declara Luciane.
Apesar de já saber aonde querem chegar em
um futuro próximo, como Diamantes Executivos, o que motiva esse casal a continuar empreendendo e desbravando o país, é ver a satisfação das pessoas que usam os produtos em
suas casas e contam com a ajuda de Luciane
e Clareci para alcançar seus objetivos. “Eu vejo
que nesse ‘Brasilzão’ muitas pessoas vão poder
transformar suas vidas com essa oportunidade
e, assim, a gente vai tendo a certeza de que, realmente, está no caminho certo e de que esse é
um negócio que pode impactar muitas pessoas
ao redor do país”, finaliza Luciane.

Eles são pessoas
extremamente atuantes
no negócio, sempre
estendendo a mão para
nos ajudar. Eles abriram
as portas para nós e
agradecemos por terem
nos apresentado essa
oportunidade

SEMINÁRIO DE ESMERALDAS

RENILDA KREBS E JORGE LIMA,
Esmeraldas
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DIAMANTE

ELES ACREDITARAM
QUE ERAM CAPAZES DE
CHEGAR A DIAMANTE
Ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida da família é a
missão deste novo casal de Diamantes: Geane e Kleber Cardoso

E

GEANE e KLEBER CARDOSO
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m busca de liberdade, Geane e Kleber Cardoso encontraram a Amway,
em 2011, e começaram o seu negócio próprio por meio da venda de
produtos. Hoje, seis anos depois, eles reconstruíram suas trajetórias e foram reconhecidos
como Diamantes. “Eu queria mudar a minha
história. Sou professora, pedagoga, era concursada, tinha uma carreira estável, porém não tinha liberdade. Então, foi em busca da liberdade
que eu resolvi empreender com a Amway, eu
percebi que seria um caminho para chegar à
liberdade financeira”, relembra Geane.
As conquistas adquiridas com essa liberdade foram muitas: ter o negócio próprio, poder
aprender a empreender, relacionar-se melhor
com as pessoas, respeitar, ter mais empatia e
um enorme desenvolvimento pessoal. Mas o
que Geane considera ter sido a sua maior satisfação, foi algo além do profissional. “Em primeiro lugar, elevou a minha autoestima. Hoje,
eu me sinto uma pessoa realizada em ter desenvolvido um grande negócio com a Amway,
nós temos uma equipe muito grande e é uma
satisfação poder saber que nós nem começamos ainda, que o melhor está por vir. A gente
tem esperança, tem perspectiva de um futuro
melhor, isso nos dá satisfação também”, explica a Empreendedora.

Eles foram se dedicando cada vez mais e
era inevitável que chegassem a Diamante.
São extraordinários, humildes e muito
dispostos a ajudar outras pessoas a
gerarem uma renda e melhorarem de vida
MARLENE E HENRIQUE ALMEIDA,
Diamantes Executivos Fundadores
Agora, já qualificados como Diamantes, o objetivo de Geane e Kleber é chegar ao próximo nível, de Diamantes Fundadores, para que possam
ajudar suas linhas a conquistar também o tão
sonhado pin de Diamante. Ajudar os outros é tão
importante para esse casal que, quando questionados sobre o momento mais emocionante no
negócio, eles afirmam: “Foi quando qualificamos
uma pessoa da nossa equipe a Diamante. Para
nós, foi muito emocionante, sentimo-nos Diamantes por poder ter ajudado uma família a melhorar
a sua condição financeira, sua condição mental,
emocional”. E eles já deixam a dica para quem
quer empreender com sucesso: “Trabalho de profissional, o resultado é de profissional; trabalho de
amador, o resultado é amador também”.
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DIAMANTE

ser DIAMANTE É
POSSÍVEL COM BASE
NA EDUCAÇÃO
Por meio do trabalho e do apoio da educação, Evelise e Adevar de
Souza Goes, celebraram o novo pin de Diamantes com muita festa

A

nimação é o que define esse casal! O reconhecimento de Evelise
e Adevar de Souza Goes aconteceu em grande estilo, com direito
à entrada em limusine, moto, muita dança e
animação de seu grupo. E não é para menos:
esse casal trabalhou muito. “A maior conquista para nós, por enquanto, é termos chegado
a esse nível de Diamante e termos dado o passo mais importante da nossa carreira. É lindo
demais, nos tornamos pessoas melhores. Um
crescimento pessoal absurdo e a Amway ajuda muito em todos os sentidos. Os produtos
são maravilhosos e a Amway é sempre muito
parceira ao fornecer a estratégia de que nós
precisamos, apoiando tudo o que a gente faz,
sentando junto e nos ouvindo”, o casal relata.

Percebemos que se o Adevar juntasse
toda sua energia para o negócio Amway,
ele seria um campeão. A Evelise é uma
mulher admirável. Eles são guerreiros
e não vão parar por aqui
LUCIANE E CLARECI LAUERMANN,
Diamantes Fundadores
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Essa trajetória de sucesso começou três
anos e oito meses antes, quando Evelise e
Adevar decidiram fazer parte da Amway. “A
gente viu uma oportunidade de mudança de
vida, nós estávamos trabalhando muito e não
tínhamos muito resultado, percebemos que
seria uma oportunidade de investir em um negócio próprio”, explicam.
Porém, não existe receita mágica para chegar até onde eles estão. É necessário muito
trabalho, esforço, dedicação e estudo, para
entender o negócio e definir estratégias. “O
maior desafio que enfrentamos fomos nós
mesmos e superamos com educação. Aprendemos que todos os nossos medos faziam
parte do processo e precisávamos aprender a
lidar com eles. Nós líamos um livro por mês,
indicado pelas pessoas com mais experiência
em negócios, e também escutávamos os áudios de pessoas que já estavam nesse negócio
com sucesso, pelo menos uma vez ao dia. Nós
tínhamos treinamentos semanais, semestrais
e os bianuais, que são as duas Convenções”,
revelam Evelise e Adevar.
O conselho que eles deixam para os outros Empreendedores é para que trabalhem muito, com
estratégia e adaptação, e nunca desistam de
seus objetivos. Para eles, os elementos mais importantes que o negócio oferece são o crescimento pessoal e a oportunidade de ajudar os outros.

EVELISE e ADEVAR DE SOUZA GOES
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ESMERALDA FUNDADOR
Quando atingem o nível de Esmeraldas, os Empreendedores demonstram toda a sua habilidade de vender, apoiar, treinar e liderar
os demais Empresários a fazerem o mesmo. Assim, eles construíram uma base sustentável e estão colhendo os frutos do seu sucesso

Augustinha Rodrigues Sebastião e Lourival Leonardo Sebastião

Cheila Regina Schwerz e Aliceu Pottker

RIO NEGRO (PR)

MARAVILHA (SC)

“Nós começamos em 1994, muito tranquilos. Porém, em
2009, decidimos pegar firme no negócio para que nossos
filhos não se preocupassem com a crise do país e, hoje,
eles estão na Amway junto com a gente. Ver nossos filhos
no negócio e seguindo nossos passos é um orgulho. Nosso plano inicial era Platina e olha onde estamos. A Amway
mudou muita coisa em nossas vidas, o dinheiro foi apenas
uma consequência, ela nos ajudou a acreditar e trabalhar
os objetivos das pessoas. Marcou a nossa história! Nosso
conselho para quem está começando é: nunca se esqueça,
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nem deixe de lado o sistema educacional. É incrível como
ele pode mudar as pessoas, os ensinamentos auxiliam
você a orientar o próximo a ter sucesso e os produtos são
de altíssima qualidade. Na nossa casa, não tem nenhum
produto de limpeza a não ser os da linha Home da Amway.
Uma das nossas conquistas foi superar o medo de falar
com um público grande durante seminários, apesar de ter
tido experiência prévia. Nossa missão é tocar o coração
das pessoas ao redor do mundo, garimpando sonhadores,
para lapidar líderes Diamantes.”

“Decidimos empreender com a Amway para termos uma
renda extra, mas percebemos que a oportunidade era muito melhor do que imaginávamos, já que nos possibilita fazer
viagens ao redor do mundo e ter uma liberdade de tempo.
Somos apaixonados pelo negócio, pois sabemos que temos
uma parceira que valoriza cada trabalho que realizamos,
que nos inspira a ajudar cada vez mais outras pessoas a
realizarem seus sonhos. O mais importante é conectar-se
ao sistema educativo oferecido pela empresa, pois o que
difere as pessoas nesse negócio é o conhecimento. Com

isso, você entenderá que pode conquistar tudo na vida.
Hoje, somos capazes de influenciar positivamente a vida
de muitas pessoas, mostrando que elas também podem
ter uma oportunidade melhor. Com a Amway, nossa vida
deu um giro de 360 graus, colocamos em prática o que o
sistema educativo nos ensinou e nossos pensamentos e
atitudes mudaram e, assim, os resultados começaram a
aparecer. Nosso financeiro melhorou muito, somos jovens,
donos do nosso negócio e livres. Nossa maior satisfação é
sermos reconhecidos pelo trabalho que fazemos.”
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Atual Diamante

Geane e Kleber Cardoso

Giovana de Castro Albano e Júlio César Albano

GUARULHOS (SP)

GUARULHOS (SP)

“Comecei consumindo os produtos, vendendo e, aos
poucos, eu fui construindo a equipe. E decidi empreender
porque eu queria mudar a minha história. Sou professora,
pedagoga, era concursada, tinha uma carreira estável, porém não tinha liberdade. Então, foi em busca da liberdade que eu resolvi empreender com a Amway, foi aí que eu
percebi que seria um caminho para eu chegar à liberdade
financeira. Ser uma Empresária Amway elevou a minha autoestima. Hoje, eu me sinto uma pessoa realizada por ter
desenvolvido um grande negócio com a Amway. Nós temos
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uma equipe muito grande. Claro, a tendência do crescimento é ilimitada, é uma satisfação poder saber que nós
nem começamos ainda, que o melhor está por vir, é uma
satisfação. A gente tem esperança, tem perspectiva de um
futuro melhor, isso nos dá satisfação também. A outra satisfação é que eu tenho horário flexível, posso escolher o
horário que eu vou trabalhar, se eu quero trabalhar muito
ou pouco vai depender de como eu me organizei, da meta
que eu determinei para mim. Impactar a vida das pessoas
positivamente é nossa maior paixão.”

“Entramos na Amway em 2013, primeiramente, buscando uma alternativa, tanto de renda extra quanto uma nova
oportunidade de empreendedorismo. Esse negócio é um
modelo de estilo de vida, nos transforma em pessoas melhores e livres. A Amway extrai tudo o que há de melhor
dentro de nós, talvez nós nunca conheceríamos as pessoas que nos tornamos sem a Amway e somos muito gratos
por isso. O que é mais apaixonante em fazer parte desse
negócio é poder mudar a vida das pessoas que encontramos e apresentamos o plano. Queremos conquistar a qua-

lificação de Diamantes até o final do ano fiscal trabalhando
muito. Persistir e ter clareza no seu caminho faz com que
você não enxergue os obstáculos, você os supera com facilidade. Atualmente, vemos o mundo de uma forma melhor,
estamos aprendendo e ensinando sempre, contribuindo
com a vida das pessoas. Diferentemente do que pensam,
o dinheiro é apenas uma consequência do negócio. Somos
pessoas mais positivas e acreditamos mais nas pessoas.
No início, não tínhamos dimensão da grandeza do negócio
e hoje vemos que a Amway é algo muito maior.”
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Atual Diamante Fundador

Kárita e Cido da Mata

Maria Beatriz Silva e Rogério Machado Silva

CUIABÁ (MT)

BELO HORIZONTE (MG)

“Confio, primeiramente, na minha arte de vender, no meu
próprio esforço, a partir do momento em que eu acredito
que sou capaz disso, de sustentar a minha família vendendo, o resultado é uma consequência desse trabalho das
vendas. Eu vendo produtos durante o dia e mostro os planos de negócio durante a noite. A maior satisfação é estar
do lado da minha esposa, que é a minha sócia, trabalha
comigo 24 horas e viaja comigo. Outra grande satisfação é
ver minha filha seguindo meus passos. Com 18 anos, ela já
é dona do próprio negócio. Eu digo para as pessoas que a
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Amway permite que você tenha o seu próprio negócio, você
não fica preso, não tem patrão, nem chefe, nem empregado, nem estoque, nem local, nem aluguel. Você tem uma
empresa multimilionária nas mãos, é um negócio de pessoas. O Instituto de Negócios Amway é a ajuda que temos
para formar as pessoas leigas, pessoas que insistem no
negócio e que não têm nenhum outro suporte, o INA entra
com uma parte muito importante na formação dessas pessoas e eu o indico sempre, porque sem ele não conseguimos fazer esse negócio, é a nossa base.”

“Nós começamos em fevereiro de 1993 e entramos no
negócio porque queríamos mais segurança. A possibilidade
de mudar nossa vida e a de outras pessoas é o que torna a
Amway mais apaixonante. Buscar informações com a pessoa
que convidou você e com seu upline é necessário no negócio,
eles são seu apoio complementar, pois a Amway já oferece
todo o suporte. E, claro, participar de eventos, convenções e
capacitações é a chave para o sucesso. Os produtos têm uma
qualidade muito boa, como as linhas Home e Nutrilite, que
visam à qualidade de vida. A expansão de consciência sobre o

que existe pelo mundo foi o que mais mudou em nossas vidas,
além de estarmos abertos a ajudar, aprender e entender. É
satisfatório ver aquela pessoa que você ajudou, conquistando seus objetivos e se transformando com humildade, para
aprender e superar as barreiras, é uma das melhores coisas
do negócio. Nós conquistamos muitas coisas durante os anos,
principalmente qualidade de vida, convívio com a família e a
liberdade. Nosso próximo objetivo é chegar a Diamante e ajudar o maior número de pessoas possível. Não precisamos nos
preocupar com a Amway, ela já se preocupa com a gente.”

29 | Amway Empreendedores

ESMERALDA FUNDADOR

Maria José da Silva e Gelson Leopoldino

Mary Sievert e Adomiran Pedro Godoy

DIVINÓPOLIS (MG)

BALNEÁRIO PIÇARRAS (SC)

“Eu entrei sozinha no negócio em novembro de 2009,
quando surgiu a oportunidade. Foi só depois de um ano e
meio, quando voltamos de uma viagem de reconhecimento da Amway, que meu marido percebeu que o negócio era
sério e virou meu parceiro. O contato com as pessoas é a
parte mais apaixonante do negócio. Ajudá-las a realizar seus
sonhos é muito gratificante. A autoestima é elevada quando
as pessoas conquistam seus objetivos. Confesso que entrei
pela renda extra, porém continuei no negócio por conta das
pessoas que estavam junto comigo. Na Amway, você para
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de sonhar e começa a realizar seus sonhos. É necessário
estipular objetivos, visualizar o que você quer daqui a um
ano. Se você acredita, você consegue e, trabalhando juntos,
conseguimos mais ainda. Nosso próximo objetivo é chegar
a Diamante ajudando as pessoas, porque, se elas conseguirem realizar seus sonhos, nós conquistamos os nossos.
Quem trabalha e veste a camisa, chega até o final e conquista tudo aquilo que estabeleceu como objetivo. Nossas
maiores conquistas são as viagens, já fomos em dezesseis
delas e têm muitas ainda por vir.”

“Comecei em 1992, parei em 1998 e fiquei muito tempo sem desenvolver o negócio. Porém, em 2011, a Mary
entrou como minha parceira e, em 2012, nos dedicamos
totalmente ao negócio. Não entramos por dinheiro, já tínhamos uma condição financeira boa, porém não tínhamos
controle do nosso tempo por trabalhar em diversos lugares
simultaneamente. Fazer a diferença na vida das pessoas
e ver as vidas delas mudarem completamente são as melhores partes de estar nesse negócio. A capacitação é o
que mantém as pessoas na Amway, elas têm dificuldade de

encontrar aquele brilho no olhar para continuar, é necessária a insistência de alguém e abrir a mente para o sistema
educativo, escutar os áudios e ir a todos os eventos. Mudou nossa vida em todos os aspectos, antes morávamos
em uma cidade grande, hoje moramos em uma com 20
mil habitantes, temos nosso próprio negócio, fazemos nossas próprias escolhas, temos tempo até para caminhar na
praia. As maiores satisfações de estar nesse negócio são:
poder conhecer o mundo, ter a possibilidade de voltar a
sonhar e não ter limites para esses sonhos.”
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Roseleia Albarello Basso e Jairto Basso

Simone Cechinel Barcki e Jorge Barcki

FREDERICO WESTPHALEN (RS)

AMPÉRE (PR)

“Entramos em agosto de 2013, mas começamos a desenvolver o negócio em março de 2014. Buscávamos uma
oportunidade de ter nosso próprio negócio e a Amway
apareceu, fomos conhecendo a empresa aos poucos e
nos identificamos com os princípios de liberdade e família. Proporcionar um futuro seguro para nossa família, ter
mais tempo livre e qualidade de vida foram os motivos para
começarmos a empreender. Saímos de um emprego sem
perspectiva de crescer, com a Amway, voltamos a sonhar e
nos aproximamos como família. O mais apaixonante desse
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negócio é o crescimento coletivo, o que nos interessa é o
time ganhar o jogo e não apenas nós. É importante, para
quem está iniciando, dar a si mesmo a oportunidade de
conhecer o negócio, é muito mais que oferecer produtos,
mas uma mudança de vida para o próximo. O sistema educativo proporciona crescimento pessoal e, para crescer no
negócio, é necessário ser uma pessoa melhor. A maior satisfação é ver o sorriso das pessoas que resgataram seus
sonhos. Além de mostrar que há possibilidade de mudança
de vida, é uma oportunidade para todos.”

“Nós entramos na Amway para ter mais tempo para ficar com a nossa família e viver uma vida melhor, com a
vantagem de ajudar os outros. Acreditamos que conhecer
pessoas novas do país inteiro não tem preço, assim como
as viagens. A Amway provocou uma mudança enorme na
nossa vida, nós não tínhamos tempo para nossa família.
Mesmo ainda trabalhando muito, temos esse tempo, fora
que nossa saúde e nosso financeiro também melhoraram.
Nosso maior conselho para quem está começando é: nunca desista! Vá em busca de mais informações, leia livros,

ouça os áudios e participe de todos os eventos para ter certeza de que está no melhor negócio do mundo. O sistema
único de educação realmente prepara Empreendedores de
sucesso para o mercado, fortalece nossa mentalidade, tornando-a rica, proporcionando sucesso na vida. Saber que
temos a facilidade de mudar a vida das pessoas ao nosso
redor e ver outras agradecendo por termos apresentado o
negócio são as partes mais satisfatórias do negócio. Nosso
próximo objetivo é chegar a Diamante, ajudando mais pessoas a conquistarem suas qualificações.”
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ESMERALDA
Como Esmeraldas, os Empreendedores já demonstram toda a sua habilidade de vender, apoiar, treinar e liderar os demais
Empresários a fazerem o mesmo. Assim, eles são reconhecidos por terem uma base sustentável e boa consistência nos resultados

Tânia Taveira e Arnaldo Marques

Ana Karla Barboza Scheibner
e Geovane Scheibner

Andrea Carvalho da Silva
e Cleber Terra da Silva

CUIABÁ (MT)

TUPARENDI (RS)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

“É apaixonante poder mudar a vida das pessoas ajudando
cada uma a alcançar seus sonhos. Ajudar novas pessoas a
se desenvolverem pessoalmente faz parte do nosso próximo
objetivo. Somos pessoas diferentes depois que entramos na
Amway, melhoramos nosso caráter, nosso estilo de vida e o
relacionamento com as pessoas. Aprimoramos nossa inteligência emocional a partir do autoconhecimento e temos
mais empatia com o próximo. Nossa maior conquista é ver
pessoas que amamos terem essa oportunidade de mudar de
vida, assim como nós. A Amway nos possibilitou isso.”

“Nós entramos em 2015, pois vimos que seria uma renda
que nos sustentaria pelo o resto da vida, com a possibilidade
de morar em qualquer lugar do mundo. Gostamos muito de
viajar e levar oportunidade para outras pessoas, mostrando
que podem mudar suas vidas. Pretendemos conquistar Diamantes trabalhando muito em nossa rede. Nós mudamos
por dentro, crescemos como pessoas. Atualmente, pensamos grande e para frente. Nossa maior conquista foi atingir
Esmeralda com a ajuda do sistema educativo, pois sem ele
não seríamos líderes e não formaríamos outros líderes.”

“Começamos em fevereiro de 1994 e, na época, tudo
era muito diferente, encontramos aqui uma ótima oportunidade de sobrevivência, independência e liberdade. Nos
identificamos com todos os produtos. Quando as pessoas
pensam em suplementar a alimentação, elas pensam e
querem Nutrilite. Nosso próximo objetivo é que possamos
ajudar todos os Empresários que desejam ser livres, a encontrarem essa liberdade. A Amway nos trouxe uma nova
forma de enxergar o mundo e nos proporcionou um crescimento pessoal e intelectual. Nós sabemos que estamos
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em uma empresa ética e moral, nos sentimos seguros e
temos orgulho de fazer parte desse negócio. Nossa maior
conquista dentro do negócio foi quando conseguimos qualificar o primeiro Platina do grupo. A partir desse momento,
tivemos certeza de que estávamos no caminho certo para
o sucesso. Vemos um grande desenvolvimento por meio
da leitura e do sistema educacional. Para quem está começando, é essencial buscar educação, ouvir áudios e se
manter informado. A base do negócio Amway é o conhecimento, é alcançar uma transformação dentro de si.”
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ESMERALDA

Atual Esmeralda Fundador

Atual Esmeralda Fundador

Atual Esmeralda Fundador

Anita Maria Santana e
Karina Santana da Conceição

Augustinha Rodrigues
Sebastião e Lourival Sebastião

Cheila Regina Schwerz
e Aliceu Pottker

Maria José da Silva
e Gelson Leopoldino

OSASCO (SP)

RIO NEGRO (PR)

MARAVILHA (SC)

DIVINÓPOLIS (MG)

“Entramos em 2011 porque não tínhamos dinheiro. Era
uma oportunidade diferente para mudar nossas vidas e quitar nossas dívidas. Podemos ajudar as pessoas e mostrar a
elas que a Amway é uma nova possibilidade. Atualmente, trabalhamos com a qualidade de vida, 90% das nossas vendas
são de Nutrilite. Abrimos nossas mentes para o empreendedorismo, nós pensamos no bem do próximo e sempre pensamos na esperança que estamos levando para a casa de diversas famílias. Tudo mudou em nossas vidas com a Amway,
estávamos sem saída e ela transformou nossa situação.”

“Nós começamos em 1994. Porém, em 2009, decidimos
pegar firme no negócio para que nossos filhos não se preocupassem com a crise do país e, hoje, eles estão na Amway
junto com a gente. Ver nossos filhos no negócio e seguindo
nossos passos é um orgulho. A Amway mudou muita coisa
em nossas vidas, o dinheiro foi apenas uma consequência,
ela nos ajudou a acreditar e trabalhar os objetivos das pessoas. Marcou a nossa história! Nosso conselho para quem
está começando é: nunca se esqueça do sistema educacional. É incrível como ele pode mudar as pessoas.”

“Decidimos empreender com a Amway para termos uma
renda extra, mas percebemos que a oportunidade era muito melhor do que imaginávamos, já que nos possibilita fazer
viagens ao redor do mundo e ter uma liberdade de tempo.
Somos apaixonados pelo negócio, pois sabemos que temos
uma parceira que valoriza cada trabalho que realizamos, que
nos inspira a ajudar cada vez mais outras pessoas a realizarem seus sonhos. Com a Amway, nossa vida deu um giro de
360 graus, colocamos em prática o que o sistema educativo
nos ensinou e nossos pensamentos e atitudes mudaram.”

“Eu entrei sozinha no negócio em novembro de 2009 e,
só depois de um ano e meio, quando voltamos de uma viagem da Amway, meu marido percebeu que o negócio era
sério e virou meu parceiro. Ajudar as pessoas a realizarem
seus sonhos é muito gratificante. A autoestima é elevada
quando elas conquistam seus objetivos. Nosso próximo objetivo é chegar a Diamante ajudando as pessoas, porque, se
elas conseguirem realizar seus sonhos, nós conquistamos
os nossos. Quem trabalha e veste a camisa chega até o final
e conquista tudo aquilo que estabeleceu como objetivo.”
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Mariana Jang
e Fernando Dassol Jeon

Natalia Gabriel Martins
e Alexandre Alves Martins

Raquel Castelobranco Gomes
e Carlos Antônio Gomes

Renilda Krebs
e Jorge da Silva Lima

SÃO PAULO (SP)

GUARULHOS (SP)

PARAUAPEBAS (PA)

CONCÓRDIA (SC)

“Vi a possibilidade de ganhar dinheiro. Me interessei e
entrei em 1996. Hoje, meu filho é meu parceiro. Para nós,
o importante é fazer diferença na vida do próximo, vendo
ela mudar. Nosso objetivo é conquistar Coroa Embaixador, impactando um maior número de pessoas. A Amway
levantou minha autoestima, melhorou meu relacionamento com a minha família, minha situação financeira,
praticamente tudo. É possível ganhar dinheiro a partir do
momento em que se entende o negócio, por isso é importante se educar pelo INA.”

“Nós entramos na Amway em janeiro de 2015 e era um
momento totalmente possível para empreender, estudamos
muito sobre a empresa e, quando vimos a oportunidade de
liberdade de escolha e autonomia, decidimos que começaríamos o negócio. Nosso objetivo é chegar a Diamante e, depois,
a Coroa Embaixador e proporcionar a liberdade que temos
para o maior número de pessoas possível. A Amway mudou
nossa rotina. Hoje, passamos mais tempo juntos, temos mais
qualidade de vida e uma nova perspectiva de futuro, acreditamos que temos um caminho repleto de realizações.”

“Pesquisamos sobre a empresa na internet para sabermos
como funcionava e entramos cinco dias antes de irmos para
nossa primeira Convenção. Nosso objetivo é ajudar mais
pessoas a se tornarem melhores e a Amway tem um sistema
que ajuda as pessoas a se desenvolverem, a serem diferentes do tradicional e conquistarem o que almejam. O negócio
provocou muita mudança na nossa vida, estamos a caminho
da nossa quarta viagem e temos o sentimento de objetivo
alcançado. A Amway proporciona um ambiente alegre, com
pensamento positivo e isso é muito difícil de achar.”

“Vimos uma oportunidade na Amway e, com o tempo, fomos nos apaixonando pelo negócio. Aqui, podemos ajudar
pessoas a realizarem os seus sonhos. O sistema educativo
nos proporciona segurança para fazer o negócio. Com a
Amway, trabalhamos juntos, levando oportunidade para o
próximo, e temos tempo para nossa família. Somos livres
para trabalhar onde, como e com quem queremos, é fantástico poder usufruir dessa liberdade. Uma das nossas
maiores conquistas foi termos nos tornado Embaixadores
Nutrilite. Com a Amway, formamos uma parceria perfeita.”
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ESMERALDA

HOMENAGEM PÓSTUMA A

ELIANE PYSKLYVICZ
DE SOUZA e JOSÉ RUBENS
DE SOUZA

Atual Esmeralda Fundador

Atual Esmeralda Fundador

Roseleia Albarello Basso
e Jairto Basso

Simone Cechinel Barcki
e Jorge Barcki

Lucas e Bruno
de Souza

FREDERICO WESTPHALEN (RS)

AMPÉRE (PR)

CURITIBA (PR)

“Buscávamos uma oportunidade de ter nosso próprio negócio e a Amway apareceu, fomos conhecendo a empresa
aos poucos e nos identificamos com os princípios de liberdade e família. Proporcionar um futuro seguro para nossa
família, ter mais tempo livre e qualidade de vida foram os
motivos para começarmos a empreender. O mais apaixonante desse negócio é o crescimento coletivo. É importante,
para quem está iniciando, dar a si mesmo a oportunidade
de conhecer o negócio, é muito mais que oferecer produtos,
mas uma mudança de vida para o próximo.”

“Nós entramos na Amway para termos mais tempo para ficar com a nossa família e viver uma vida melhor, com a vantagem de ajudar os outros. A Amway mudou tudo na nossa vida,
nós não tínhamos tempo para nossa família e, agora, temos.
Nosso conselho para quem está começando é: vá em busca
de mais informações e participe de todos os eventos. O sistema de educação forma Empreendedores para o mercado.
Saber que temos a facilidade de mudar a vida das pessoas
e o agradecimento das mesmas por termos apresentado a
Amway são as partes mais satisfatórias do negócio.”

“Crescemos sabendo que a Amway é o certo, é o negócio
que sempre tivemos vontade de fazer quando éramos pequenos. O mais apaixonante em fazer parte desse negócio é
a liberdade. Os produtos têm uma qualidade excelente, não
tem o que contestar. A Amway é um negócio que não tem
igual no mundo. Nós pretendemos continuar com o negócio
dos nossos pais para alcançar o Diamante. Nós vemos pelo
exemplo do nosso pai, tudo o que ele aprendeu na Amway
ajudou a gerenciar sua vida. A empresa é ética, legal e séria,
definitivamente a melhor do mundo e a mais correta.”
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“Excelentes pais, filhos exemplares,
com uma família linda, líderes
de qualidade, servidores, acima
de tudo, amigos para todas as
horas. Queremos lembrar de suas
visões e atitudes mentais positivas
permanentes. Eles repetiram isso
em todos os encontros. Queremos,
no entanto, que fiquem em
nossas memórias, os momentos
alegres, ‘o vai que dá certo’, as
reuniões semanais, mensais, os
seminários de comercialização, de
liderança e as Convenções, onde
coordenavam todo o trabalho da
área interna. Além das conversas
sobre os sonhos, suas alegrias
em viajar e compartilhar. Agora,
permanecem fé, esperança e amor.”
FÁBIO DE SOUZA
sobre Eliane e
José Rubens de Souza
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SAFIRA FUNDADOR
Atingir o nível de Safira significa mostrar dedicação para construir um negócio equilibrado e saber como ajudar os outros Empresários
e seguirem pelo mesmo caminho. Sempre demonstrando boa consistência nos resultados alcançados ao longo da jornada

Augustinha Rodrigues Sebastão
e Lourival Leonardo Sebastião
RIO NEGRO (PR)

Atual Esmeralda

Atual Esmeralda

Ana Karla dos Santos Barboza
Scheibner e Geovane Scheibner

Andrea Carvalho da Silva
e Cleber Terra da Silva

TUPARENDI (RS)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

“É apaixonante poder mudar a vida das pessoas ajudando-as a alcançarem seus sonhos. Somos pessoas diferentes depois que entramos na Amway, melhoramos nosso
caráter, nosso estilo de vida e os relacionamentos com as
pessoas. Aprimoramos nossa inteligência emocional a partir do autoconhecimento e temos ainda mais empatia com
o próximo. Nossa maior conquista é ver pessoas que amamos terem essa oportunidade de mudar de vida, assim
como nós tivemos. Apenas a Amway nos possibilitou isso.”

“Nós entramos em 2015, pois vimos que poderíamos ter
uma renda pelo o resto da vida, com a possibilidade de
morar em qualquer lugar do mundo. Gostamos muito de
viajar e levar oportunidade para outras pessoas, mostrando que podem mudar suas vidas. Nós mudamos por dentro, crescemos como pessoas, pensamos grande e para
frente. Nossa maior conquista foi atingir Esmeralda com
a ajuda do sistema educativo, pois sem ele não seríamos
líderes e não formaríamos outros líderes.”

Atual Esmeralda Fundador

“Nós começamos em 1994, porém, em 2009, decidimos
pegar firme no negócio para que nossos filhos não se preocupassem com a crise do país e, hoje, eles estão na Amway
junto com a gente. A Amway mudou muita coisa em nossas vidas, o dinheiro foi apenas uma consequência. Nosso
conselho para quem está começando é: nunca se esqueça
do sistema educacional. É incrível como ele pode mudar as
pessoas. Nossa missão é tocar o coração das pessoas ao
redor do mundo, para lapidar líderes Diamantes.”

Atual Esmeralda Fundador

Anita Maria Santana da Conceição
e Karina Santana da Conceição
OSASCO (SP)

Atual Esmeralda
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“Entramos porque não tínhamos dinheiro, era uma oportunidade para mudar nossas vidas e quitar nossas dívidas.
Podemos ajudar as pessoas e mostrar a elas que a Amway
é uma nova possibilidade. Abrimos nossas mentes para o
empreendedorismo, trabalhamos com a qualidade de vida,
nós pensamos no bem do próximo e sempre pensamos na
esperança que estamos levando para a casa de diversas
famílias. Tudo mudou em nossas vidas com a Amway, estávamos sem saída e ela transformou nossa situação.”

Cheila Regina Schwerz
e Aliceu Pottker

Elanir Maria Felski
e José Antônio Felski

MARAVILHA (SC)

FLORIANÓPOLIS (SC)

“Decidimos entrar na Amway para termos uma renda
extra, mas percebemos que a oportunidade era muito
melhor do que imaginávamos, já que nos possibilita fazer
viagens, com liberdade de tempo. Somos apaixonados
pelo negócio, pois sabemos que temos uma parceira que
valoriza cada trabalho que realizamos e nos inspira a ajudar cada vez mais outros a realizarem seus sonhos. Com
a Amway, colocamos em prática o que o sistema educativo
nos ensinou e nossos pensamentos e atitudes mudaram.”

“Começamos na Amway em 1994, por conta da falta de
reconhecimento no trabalho tradicional. O sistema educativo, ouvir os áudios e as palestras com as histórias das
pessoas são as partes mais apaixonantes do negócio.
Tudo mudou em nossas vidas, principalmente a questão
financeira, aprendemos a ter mais persistência e nosso
relacionamento com nossa família melhorou muito. Atualmente, temos uma nova expectativa do futuro e esperamos ajudar pessoas a terem liberdade financeira.”
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SAFIRA FUNDADOR

Lucas e Bruno
de Souza
CURITIBA (PR)

Atual Diamante

Atual Esmeralda

Geane Cardoso
e Kleber Cardoso

Karine Maria Kroth de Oliveira
e Alexandre Luís de Oliveira

GUARULHOS (SP)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

“Comecei consumindo os produtos, vendendo e, aos
poucos, eu fui construindo a equipe. Decidi empreender
porque queria mudar a minha história. Sou professora,
pedagoga, era concursada, tinha uma carreira estável, porém não tinha liberdade. Então, foi em busca da liberdade
que resolvi empreender com a Amway, foi aí que percebi
que seria um caminho para eu chegar à liberdade financeira. Hoje, eu me sinto uma pessoa realizada em ter desenvolvido um grande negócio com a Amway.”

“Nós estamos na Amway faz sete anos. Nossa perspectiva de
futuro mudou, a Amway é um estilo de vida, conhecemos pessoas novas e somos gratos às mudanças que proporcionamos
às famílias. A Amway nos salvou, estamos em uma condição
de vida melhor e podemos nos associar com novas pessoas.
Sentimos muita gratidão em ajudar as pessoas, pois, quando
elas têm resultados, nós conquistamos os nossos. Atualmente,
nós temos liberdade e independência financeira, além da qualidade de vida, o que impactou nosso relacionamento.”

Lilian Charquesi Costa
e Gerson de Lima Costa
POÁ (SP)
“Entramos no final de 2015 e nos apaixonamos pelos
produtos. Quando começamos a entender mais sobre o negócio, vimos uma oportunidade na qual teríamos qualidade de vida, um novo sentido e a chance de voltar a sonhar.
É gratificante saber que estamos em um negócio no qual
podemos levar mudanças e novas possibilidades para as
pessoas, os valores da empresa pesam bastante para nós.
Nossa missão de vida é ajudar o próximo sempre e a Amway
contribuiu fazendo aflorar ainda mais essa nossa vontade.”
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“Crescemos sabendo que a Amway é o certo, é o negócio que sempre tivemos vontade de fazer quando éramos
pequenos. O mais apaixonante nesse negócio é a liberdade. A Amway é um negócio que não tem igual no mundo.
Nós pretendemos continuar com o negócio dos nossos
pais para alcançar o Diamante. Nós vemos pelo exemplo
do nosso pai, tudo que ele aprendeu na Amway ajudou a
gerenciar sua vida. A empresa é ética, legal e séria, definitivamente a melhor do mundo e a mais correta.”

Luciana Peruzin
e Alan Birck

Lucimara Reis Teixeira
e Silas Teixeira

CONCÓRDIA (SC)

GUARULHOS (SP)

“Começamos em 2014, porque vimos a Amway como
uma das únicas alternativas para crescermos pessoalmente, financeiramente, entre outros, ajudando e levando esperança para diversas famílias. Nós mudamos como pessoas, nosso jeito de pensar e agir, vivemos mais felizes, com
a autoestima elevada e temos a oportunidade de sermos
reconhecidos por todo o nosso trabalho. Hoje, já podemos
impactar a vida de centenas de pessoas apresentando a
possibilidade de mudanças e um novo estilo de vida.”

“Após me recuperar de um câncer, sonhava em ajudar
meu marido com a aposentadoria. Então, com conselhos
de outros Empreendedores, entrei no negócio. Hoje, podemos ajudar pessoas, criar relacionamentos e não tem preço
que pague. Já compramos dois carros e fomos às Bahamas!
Ver tudo se realizando é porque a Amway cumpre o que ela
promete. A Amway mudou, ainda está mudando e sei que
ainda vai mudar muito nossas vidas. Estamos na empresa
número um do mundo, estamos a cada dia mais felizes.”
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SAFIRA FUNDADOR

Rosane Marchioro Papini
e Jhon Marcelo Wigo
SORRISO (MT)
“Entramos na Amway em fevereiro de 2012, com a vontade de ter liberdade de tempo e otimizá-lo para curtir com
a nossa família. Trabalhar com pessoas e ajudá-las tornam
tudo isso ainda mais apaixonante. Vemos além dos nossos
resultados, é gratificante ver as pessoas que ajudamos realizarem seus sonhos no negócio. O sistema educativo da
Amway nos melhora como pessoas e como Empresários,
traz conhecimento e impacta tanto quem está entrando no
negócio quanto quem já faz parte.”

Atual Esmeralda Fundador

Marco Antônio
Pereira

Maria José da Silva
e Gelson Leopoldino

VILA VELHA (ES)

DIVINÓPOLIS (MG)

“Comecei em dezembro de 1994, porém tive que parar
e recomecei em julho de 2007. Eu queria opções para liberdade e, com a Amway, eu vi a oportunidade. A chance
de poder crescer e ajudar o próximo deixa tudo mais gratificante. Os produtos da linha Home e da linha Nutrilite são
os que eu mais comercializo, pela economia e pela saúde.
Essa oportunidade me deu tempo. Hoje, vivo apenas do
negócio e posso ter uma vida com qualidade, sem agenda.
A Amway é um negócio para o resto da vida.”

“Eu entrei sozinha no negócio em novembro de 2009 e
só depois de um ano e meio, quando voltamos de uma viagem da Amway, meu marido percebeu que o negócio era
sério e virou meu parceiro. Na Amway, você para de sonhar
e começa a realizar seus sonhos. Nosso próximo objetivo é
chegar a Diamante ajudando as pessoas, porque, se elas
conseguirem realizar seus sonhos, nós conquistamos os
nossos. Nossas maiores conquistas são as viagens, já fomos em dezesseis delas e têm muitas ainda por vir.”

Atual Esmeralda Fundador

Renilda Krebs
e Jorge da Silva Lima
CONCÓRDIA (SC)

Atual Esmeralda
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“Vimos uma oportunidade na Amway. Aqui, podemos
ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos. O sistema
educativo nos proporciona segurança para fazer o negócio.
Com a Amway, trabalhamos juntos levando oportunidade
para o próximo e temos tempo para nossa família. Somos
livres para trabalhar onde, como e com quem queremos, é
fantástico poder usufruir dessa liberdade. Uma das nossas
maiores conquistas foi termos nos tornado Embaixadores
Nutrilite. Formamos uma parceria perfeita.”

Roseleia Albarello Basso
e Jairto Basso

Sandra Mara Recchia Santos
e Jonery Henrique Santos

FREDERICO WESTPHALEN (RS)

CURITIBA (PR)

“Buscávamos uma oportunidade de ter nosso próprio
negócio e a Amway apareceu, fomos conhecendo a empresa aos poucos e nos identificamos com os princípios de liberdade e família. Proporcionar um futuro seguro para nossa família, ter mais tempo livre e qualidade de vida foram
os motivos para começarmos a empreender. É importante,
para quem está iniciando, dar a si mesmo a oportunidade
de conhecer o negócio, é muito mais que oferecer produtos, mas uma mudança de vida para o próximo.”

“O que mais nos incentivou a entrar no negócio foi o fato
de os produtos serem de alta qualidade. A chance de fazer
a diferença e ver o crescimento das pessoas nos motiva.
Houve uma mudança enorme conosco, nossa forma de viver mudou com a Amway, resgatamos toda a esperança
que havíamos perdido no sistema tradicional, em todos
os aspectos possíveis. Hoje, temos liberdade para curtir
nossa vida e nossa família. Aqui, nós sabemos o que vai
acontecer, nos sentimos seguros com isso.”
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SAFIRA FUNDADOR

Rose Marie
e Joviano
FORTALEZA (CE)
“A Amway nos encantou pela possibilidade de realizar
nossos sonhos. O negócio mudou nosso modo de pensar e
agir, por meio do sistema de treinamento que só a Amway
disponibiliza, e a acreditar mais na nossa capacidade de
criar um futuro melhor para nossa família. Além disso, nos
conscientizamos a usar produtos amigos do meio ambiente e a escolher os melhores suplementos para cuidar de
nossa saúde. Agora, temos o compromisso de ajudar outras pessoas a descobrirem o seu potencial.”

Atual Esmeralda Fundador

Silvana Galha da Silva
e Ronaldo Silva

Simone Cechinel Barcki
e Jorge Barcki

SÃO PAULO (SP)

AMPÉRE (PR)

“Entramos apenas para consumir os produtos e, quando
conhecemos o plano, vimos uma ótima oportunidade de
negócio. Nós melhoramos como pessoas, temos uma vida
confortável financeiramente e podemos realizar viagens para
o exterior, o que nunca imaginamos que aconteceria. Foram
muitas coisas boas que aconteceram e muitas outras ainda
vão acontecer. Não tem preço a liberdade que temos e, com
as amizades que fizemos, construímos uma família. Nós não
somos 100% Amway, nós somos 1000% Amway.”

“Nós entramos na Amway para termos mais tempo para
ficar com a nossa família e viver uma vida melhor, com a
vantagem de ajudar os outros. A Amway mudou nossa vida,
nós não tínhamos tempo para nossa família e, agora, temos. Nosso conselho para quem está começando é: vá em
busca de mais informações e participe de todos os eventos.
Saber que temos a facilidade de mudar a vida de pessoas
e o agradecimento das mesmas por termos apresentado a
Amway são as partes mais satisfatórias do negócio.”

Suely Bacic Cavalcante
e Nely Bacic Cavalcante

SAFIRA
Os Empreendedores que chegam ao nível de Safira, mostram dedicação para construir um negócio equilibrado e ajudam outros
Empresários a seguirem pelo mesmo caminho. Sempre demonstrando consistência nos resultados alcançados ao longo da jornada

Ana Karla Barboza Scheibner
e Geovane Scheibner

Andrea Carvalho da Silva
e Cleber Terra da Silva

TUPARENDI (RS)

Atual Esmeralda

“É apaixonante poder mudar a vida
das pessoas ajudando-as a alcançarem seus sonhos. Nossa maior
conquista é ver pessoas que amamos terem essa oportunidade de
mudar de vida, como nós. A Amway
nos possibilitou isso.”

ITAQUAQUECETUBA (SP)

Atual Esmeralda

“Vimos que seria uma renda que
nos sustentaria pelo o resto da
vida com a possibilidade de morar em qualquer lugar. Gostamos
muito de levar oportunidade para
outras pessoas, mostrando que
podem mudar suas vidas.”

RECIFE (PE)
“O negócio chegou como uma fonte de sobrevivência,
era minha primeira e única opção. Muita coisa mudou.
Hoje, vivo de uma forma confortável, decente e tranquila,
tenho vontade de trabalhar e ajudar o próximo, além de
ser recompensada pelo trabalho que faço. Faz pouco tempo que minha irmã se juntou a mim no negócio. Sinto orgulho de ver pessoas que capacitei mudarem suas vidas por
conta do negócio. A Amway é um modo de viver, ajudamos
as pessoas e vemos a mudança em suas vidas.”
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Anita Maria da Conceição e
Karina Santana da Conceição

Cheila Regina Schwerz
e Aliceu Pottker

OSASCO (SP)

Atual Esmeralda

“Era uma oportunidade para mudar nossas vidas e quitar nossas
dívidas. Abrimos nossas mentes
e trabalhamos com a qualidade
de vida, pensamos no bem do
próximo, levando esperança para
a casa de famílias com a Amway.”

MARAVILHA (SC)

Atual Esmeralda Fundador

“Decidimos entrar na Amway para
termos uma renda extra e vimos a
possibilidade de liberdade de tempo e dinheiro. Somos apaixonados
pelo negócio, sabemos que temos
uma parceira que valoriza cada
trabalho que realizamos.”
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SAFIRA

Jurema Maria Cattoni Demonti
e Mengalvio Demonti
RIO DOS CEDROS (SC)

Lilian Charquesi Costa
e Gerson de Lima Costa

Noemi Shirley Kroth Albrecht
e Valirio Adir Albrecht

POÁ (SP)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

“Vimos uma oportunidade de renda extra e, hoje, nós temos mais
tempo livre e mudamos como pessoas com a Amway. Nossa maior
conquista foi fazer muitos amigos
ao longo dessa trajetória e tê-los
em nosso grupo.”

“Quando comecei a entender o
negócio, vi uma oportunidade na
qual teria qualidade de vida e de
voltar a sonhar. Nossa missão de
vida é ajudar o próximo sempre e
a Amway contribuiu, fazendo aflorar essa nossa vontade.”

“A liberdade de tempo é o que
mais mudou em nossas vidas
ao fazer parte desse negócio e
mais para frente será a liberdade financeira. Nunca pensamos
em fazer viagens internacionais
e, agora, vemos que podemos.”

Lucimara Reis Teixeira
e Silas Teixeira

Rosane Marchioro Papini
e Jhon Marcelo Wigo

GUARULHOS (SP)

SORRISO (MT)

LUCAS DO RIO VERDE (MT)

“Após me recuperar de um câncer, sonhava em ajudar meu marido com a aposentadoria, então
entrei no negócio. Hoje, posso ajudar as pessoas e não tem preço
que pague. A Amway mudou e ainda vai mudar muito nossa vida.”

“Tínhamos vontade de ter liberdade de tempo e otimizá-lo para
curtir com a família. É gratificante
ver as pessoas que ajudamos realizarem seus sonhos. O sistema
educativo da Amway impacta todos que estão no negócio.”

“Somos vendedores por natureza
e buscávamos por uma nova oportunidade. Temos alegria em ser
Empresários. Crescemos, melhoramos e mudamos como pessoa. Revimos nossos conceitos e a Amway
mudou nosso estilo de vida.”

Maria Francineide Sá
e Manoel do Nascimento

Sidma Salete Barbieri Basso
e Idezio Augustinho Basso

GUARULHOS (SP)

VISTA ALEGRE (RS)

Simone Cechinel Barcki
e Jorge Barcki

“Nós entramos há quatro anos
na Amway, porque gostamos
muito dos produtos e percebemos a possibilidade de ajudar as
pessoas e terem liberdade. Aqui,
somos livres e tivemos muitas
mudanças em nossas vidas.

“Foram muitos fatores que nos
encorajaram a entrar na Amway,
como os produtos de alta qualidade e as viagens de incentivo. Estamos em uma empresa que dá
oportunidade de crescer e mudar
a vida do próximo com isso.”

“Entramos em função de realizar
nossos sonhos e nossos objetivos. Ajudamos pessoas a realizarem seus sonhos e, como consequência, realizamos os nossos.
Na Amway, nós aprendemos a
respeitar ainda mais o próximo.”

“Nós entramos na Amway para
termos mais tempo com a nossa
família e viver uma vida melhor.
A facilidade de mudar a vida de
pessoas e o agradecimento por
termos apresentado a Amway são
as melhores partes do negócio.”

Natalia Gabriel Martins
e Alexandre Alves Martins

Neide Vieira
e Laura Lima

Tatiana Guerra Barbosa
e Fábio Pinto Barbosa

“Vimos a oportunidade de liberdade de escolha e decidimos entrar.
Nosso objetivo é levar a liberdade
que temos para o maior número
de pessoas. A Amway nos deu
uma nova perspectiva, um caminho repleto de realizações.”

“A Amway nos proporcionou
crescimento pessoal e financeiro. O sistema de capacitação da
Amway, quando aplicado no dia
a dia, tem o poder de transformar qualquer pessoa que tenha
o desejo de mudar sua vida.”

“Os princípios da Amway estão de
acordo com os nossos e nossa
missão é levar esperança para os
lares brasileiros. É muito satisfatório saber que, com essa oportunidade, podemos levar a bandeira
do Brasil ao mundo.”

Atual Safira Fundador

Luciana Peruzin
e Alan Birck
CONCÓRDIA (SC)

Atual Safira Fundador

“Vimos a Amway como uma das
únicas alternativas para crescermos pessoalmente e financeiramente, ajudando e levando esperança para diversas famílias,
apresentando a possibilidade de
um novo estilo de vida.”

Maria de Jesus Corre Mata
e Paulo Barki
CURITIBA (PR)

GUARULHOS (SP)

Atual Esmeralda
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Atual Safira Fundador

GUARULHOS (SP)

Atual Safira Fundador

Renilda Krebs
e Jorge da Silva Lima
CONCÓRDIA (SC)

Atual Esmeralda

“Nesse negócio, vimos a oportunidade de ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos. O sistema
educativo nos proporciona segurança para fazer o negócio. A maior
conquista foi termos nos tornado
Embaixadores Nutrilite.”

Sandra Maria Gobbi Treto
e Mauro Luiz Tretto

AMPÉRE (PR)

Atual Esmeralda Fundador

GUARULHOS (SP)
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RUBI
Quem tem um comprometimento estratégico na medida certa, chega ao nível Rubi e, assim, consegue
atingir uma recompensa financeira importante, sem deixar de lado a consistência nos resultados

Adalgisa Queirós e
Jean Carlos Silva de Souza

Adriana Gisele de Freitas
e Valdeci Alves de Freitas

Carla Ferreira e Vladimir
de Oliveira Ferreira

Giselia Cardoso
e Marcos André Trombetta

“Entramos em 2015, mas sempre fomos empreendedores. Temos duas
principais conquistas nesse negócio:
desenvolvimento pessoal e intelectual,
que o sistema educativo proporcionou,
e a viagem de Las Vegas.”

“Junto com a Amway, realizamos nossos sonhos, temos acesso a produtos
de alta qualidade e acreditamos ainda
mais em nossos objetivos. Nunca tivemos benefícios em tão pouco tempo
como na Amway.”

“Entramos como um desafio, vimos
uma pessoa que admiramos subir ao
palco da Convenção e isso foi determinante. Abrimos nossa mente com a
Amway, vimos como a vida tem muito
mais a oferecer.”

“Nós encontramos uma oportunidade
de negócio com a possibilidade de ajudar as pessoas. A Amway te permite
ver outras pessoas crescendo. O negócio nos deu esperança para deixar um
legado maior.”

Alessandra
Batista Belém

Alessandra Nunes
e Evandro Vilaronga Rios

Izabela de Cassia Moreira e
Vinicio Cavalcante Moreira

Jackeline Damasceno Stumpf
e Júnior Sergio Stumpf

“Comecei apenas por necessidade e,
hoje, estou empreendendo por amor
e por uma independência financeira.
Minha maior conquista pessoal é ter
como sustentar minha casa e cuidar
dos meus filhos.”

“Empreender era um sonho e nossa
maior conquista foi a liberdade. Hoje,
saímos do sistema tradicional e estamos trabalhando onde e com quem
queremos, só a Amway pode nos proporcionar essa oportunidade.”

“Entramos na Amway em 1993 e,
desde então, nós melhoramos os
relacionamentos com as pessoas e
aprendemos qualificando as pessoas.
Nos tornamos líderes e temos uma
boa parceria com a empresa.”

“Além do crescimento pessoal por
meio do sistema de educação, a questão financeira melhorou. Poder ajudar
as pessoas que estão conosco e voltar
a sonhar são algumas de nossas conquistas com a Amway.”

Alexandra Bernardy de Souza
e Vilmar Lageano de Souza

Ana Carla Alves Souza e
Mikelder Henrique Silva

Janete Terezinha
Cordeiro

VÁRZEA GRANDE (MT)

PORTO UNIÃO (SC)

“Conhecendo mais o negócio, vimos
uma oportunidade de renda extra e
de mudança de vida. Nós evoluímos
como pessoas ajudando outros a realizarem seus sonhos e aprendemos a
nos comunicar melhor.”

“A melhor decisão que tomamos em
nossas vidas. Sempre sonhamos em
ter um negocio próprio e, hoje, nos
transformamos por meio do sistema
educativo. Estamos iniciando, pois o
melhor ainda está por vir.”

“A Amway apareceu na minha vida
para mudar meus paradigmas, realizar
todos os meus sonhos e me fez crescer
como pessoa, tendo a possibilidade de
ajudar outros a terem uma vida com
mais dignidade.”

Andreia Ramos
de Souza

Angela Raquel Barbosa
e Anderson Barbosa

Maria de Gronenschild e
Luis Carlos Gronenschild

CURITIBA (PR)

ERECHIM (RS)

“Estava em busca de uma melhor
qualidade de vida e de tempo, e encontrei isso na Amway. O sistema educacional nos transforma e os eventos
são momentos de se conectar com
energias positivas.”

“Encontramos a Amway enquanto buscávamos por uma alternativa que nos
possibilitasse crescimento, nos desse
liberdade de tempo e nos proporcionasse responsabilidade por nosso futuro financeiro.”

“É incrível poder ajudar outras pessoas e, ao mesmo tempo, possibilitar
um futuro melhor para nossa família.
Estamos apenas no início do negócio,
mas visualizamos muitas mudanças
em nosso futuro.”

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

ITAPEVI (SP)

MONDAÍ (SC)

MANHUAÇU (MG)
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ARAPONGAS (PR)

GUARULHOS (SP)

SÃO FRANCISCO DO SUL (SC)

BELO HORIZONTE (MG)

AMETISTA DO SUL (RS)

SANTO ÂNGELO (RS)

Joseli Pimentel Nunes
e Clóvis Souza Nunes
FEIRA DE SANTANA (BA)

Maria Leni Bontorin
e Sérgio Gasparin
COLOMBO (PR)

“No começo, entramos para consumir
e, conforme fomos indicando, tivemos
uma boa renda. Hoje, temos liberdade
de tempo, oportunidade de estudar e
temos o reconhecimento por todo o
nosso trabalho.”
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RUBI

Marleide Maria Barbosa
e Kleber Barbosa Cabral
Maria Walkiria Rosa
e Volnei Rodrigues
PORTO ALEGRE (RS)

MOGI DAS CRUZES (SP)

“Nós entramos na Amway porque vimos que o conceito da empresa era
o mesmo que o nosso. É maravilhoso
ver a satisfação das pessoas e a transformação de suas vidas por meio do
empreendedorismo.”

Raquel Muzel Ferraz Araújo
e Diego Alberto Muzel

Regina Maria Garcia
e Elcio Marcelo Alves

SÃO PAULO (SP)

RIO NEGRO (PR)

Silvanete Medeiros de Moura
e Celso Borges de Moura
Marlete
Boshammer

JARAGUÁ DO SUL (SC)
“Após a faculdade, estava em busca
de crescimento pessoal e profissional. Aqui na Amway, você pode fazer
sua rotina, usar seu tempo para ajudar as pessoas e ter liberdade em todos os aspectos.”

TANGARÁ DA SERRA (MT)

Rosangela Maria Carra
Fortuna e Gilmar Fortuna

“Na Amway, temos uma nova perspectiva
de crescimento de trabalho e de vida, além
de um novo estilo de vida. Nós aprendemos muito com o sistema educacional, enxergamos o mundo de outra forma.”

SANANDUVA (RS)

Marli Silvana Brandão Soares
e João Carlos Berlando Soares
CHAPECÓ (SC)

Ylana Karen Rocha de Souza
e Silvio Benjamin Cao
Tarcila Helena Araújo Dantas
e Éder Luiz Bordinhão

VÁRZEA GRANDE (MT)

Caroline Aparecida Gonçalves
e Marcelo Cristiano Adam

Claudete Maria Joanella
Toresan e Elizeo Toresan

“Percebemos que teríamos a oportunidade de realizarmos nosso sonho na Amway.
O sistema educacional pode transformar
as pessoas e nós conquistamos o crescimento pessoal e nos tornamos líderes.”

PONTA GROSSA (PR)

Marta Lima Santos
e Sostenes Araújo Santos
RIO DE JANEIRO (RJ)

“Com os bônus e com os incentivos,
como as viagens, a Amway nos ajudou
a sair do fundo de poço em que estávamos. É assim que vamos conquistando novos patamares a cada ano. É
apenas o começo.”

Atual Safira
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Nelly Teixeira de Oliveira
e Iran Miranda de Barros
JOÃO PESSOA (PB)

Noemi Shirley Kroth Albrecht
e Valirio Adir Albrecht

Norma Caetano de Lima
e João Nacif Boan Júnior

JARAGUÁ DO SUL (SC)

BELO HORIZONTE (MG)

“A liberdade de tempo é o que mais
mudou ao fazer parte desse negócio
e mais para frente será a liberdade
financeira. Nunca pensamos em fazer viagens internacionais e, agora,
vemos que podemos.”

“Nós queremos ajudar o próximo, o
Brasil está carente de oportunidades
e, com a Amway, todos podem ter a
chance, sem seleção. Você programa
seu jeito de trabalho de forma livre e
tem sua renda.”

ERECHIM (RS)

SINOP (MT)

“Nosso sonho era a liberdade financeira e
de tempo. Na Amway, tudo nos encanta,
desde ajudar as pessoas até produtos de
primeira qualidade. Com o sistema educacional, tivemos uma mudança de vida.”

“Já conhecíamos os produtos e fomos conhecer o plano, vimos que era muito bom
para nós e nos interessamos. A Amway é
uma escola que nunca tivemos. Aqui, aprendemos a nos desenvolver pessoalmente.”

Dalila Batistel
e Ricardo Calza Lopes

Nair Kreiner
e Airton Luiz Birck

GUARANTÃ DO NORTE (MT)

CONCÓRDIA (SC)

“Entramos para consumo, aos poucos,
fomos indicando e obtivemos um retorno.
Antes não tínhamos o reconhecimento que
temos na Amway atualmente. Os produtos
e o sistema educacional são fascinantes.”

“A Amway foi uma oportunidade para adquirirmos renda extra, proporcionando
um futuro melhor para nossa família, com
liberdade de tempo. A cada dia nesse negócio, queremos ajudar mais as pessoas.”

Atual Platina Fundador
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PLATINA FUNDADOR
Quando um Empreendedor se torna Platina, significa que ele conseguiu construir uma base forte e soube também demonstrar a
habilidade para construir um negócio de sucesso, com grande potencial para crescer ainda mais, com consistência nos resultados

Atual Rubi

Atual Rubi

Atual Rubi

Atual Rubi

Atual Rubi

Adalgisa Queirós e Jean
Carlos Silva de Souza

Adriana de Freitas
e Valdeci de Freitas

Alessandra
Batista Belem

Alessandra Nunes e
Evandro Vilaronga Rios

Alexandra de Souza
e Vilmar de Souza

Daiani Mara Herchen
e Valdemir Herchen

“Sempre fomos empreendedores. Temos duas principais conquistas: desenvolvimento pessoal e intelectual que o sistema
educativo nos proporcionou e a
viagem de Las Vegas.”

“Com a Amway, realizamos
nossos sonhos, temos acesso
a produtos de alta qualidade e
acreditamos em nossos objetivos. Nunca tivemos benefícios
em pouco tempo como aqui.”

“Comecei por necessidade e
hoje estou empreendendo por
amor e por uma independência
financeira. Minha maior conquista é poder sustentar a casa
e cuidar dos meus filhos.”

“Empreender era um sonho e
nossa maior conquista foi a liberdade. Hoje, estamos trabalhando
onde e com quem queremos, só
a Amway pode nos proporcionar
essa oportunidade.”

“Conhecendo mais o negócio,
vimos uma oportunidade de
renda extra e de mudança de
vida. Nós evoluímos como pessoas quando ajudamos outros
a realizarem seus sonhos.”

“Entramos em 2014, porque
queríamos renda extra e vimos
que teríamos algo além do que
pensávamos. Temos mais tempo para nossa família depois
que entramos na Amway.”

Atual Rubi

Atual Rubi

Ana Carla Alves e
Mikelder Henrique Silva

Angela Raquel Barbosa
e Anderson Barbosa

Arminda Cores Pinto e
Raquel Bernardes Pinto

“A melhor decisão que tomamos, sempre sonhamos em
ter um negócio próprio e hoje
transformamos nossas vidas
por meio do sistema educativo.
O melhor ainda está por vir.”

“Achamos a Amway enquanto
buscávamos por uma alternativa que possibilitasse crescimento, desse liberdade de
tempo e responsabilidade por
nosso futuro financeiro.”

“Estávamos em busca de uma
oportunidade única de negócio
e, até o momento, conseguimos
trocar de carro e estamos em
busca da nossa casa própria,
que sempre sonhamos.”

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

VÁRZEA GRANDE (MT)

Carla da Rocha Hermes
e Lauri José Hermes

ARAPONGAS (PR)

CURITIBA (PR)

ITAPEVI (SP)

MONDAI (SC)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

GUARULHOS (SP)

Elaine Gil
e Fábio Luiz Barbosa

Elena Noriko Toda
e Sérgio Luiz Murgel

CUIABÁ (MT)

SÃO PAULO (SP)

“Nossas maiores conquistas são
as amizades que construímos
ao longo do tempo e a certeza
que, se continuarmos ajudando
pessoas, poderemos aproveitar
nosso tempo livre.”

“Trabalhamos para melhorar a
qualidade de vida do próximo
e, consequentemente, a nossa.
Nossa missão é erradicar a pobreza no país empreendendo
com novos negócios.”

Fabiola Sampaio Bazi
e Renato Farias Bazi

Gisele de Araújo
Affonso e Fábio Affonso

Ingride Caroline Verne
e Humberto Verne

“Nossas maiores conquistas
foram: desenvolver novas habilidades, para realizar sonhos e
ter uma vida sem medos, com
visão para continuar construindo um futuro melhor.”

“A Amway me fez entender qual
meu verdadeiro propósito na
vida. Podemos viver aprendendo, sonhando e vivendo em
família. Levar esperança nos fez
acreditar que é possível.”

Edilene Vânia Anjos
e Osmar dos Anjos
CURITIBA (PR)

Atual Rubi

GUARULHOS (SP)

SEARA (SC)

Cézar Paulo
Batistella

CERRO GRANDE (RS)

Cinthia Oliveira e
Vagner de Oliveira

“Queríamos mais qualidade
de vida e liberdade de tempo.
O mais importante era ter um
trabalho mais voltado para a família, com um plano de carreira
com grande crescimento.”

“Hoje, trabalho integralmente
com o negócio Amway, porque
vi uma alternativa de ganho.
Desde então, minha maior
conquista é poder trabalhar
em grupo e incentivá-lo.”

“Estávamos em busca de uma
renda extra e, quando saímos
da faculdade, nos dedicamos
integralmente ao negócio. Queríamos independência e a Amway
é o negócio das nossas vidas.”
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GUARULHOS (SP)

Daniela Sueko Costa e
Gilberto de Lima Costa

ITAQUAQUECETUBA (SP)

Balbina Aparecida Costa
e João Batista Costa
DIVINÓPOLIS (MG)

Clizeide Baptista
e Rubens Baptista
SÃO PAULO (SP)

Carla Ferreira e
Vladimir Ferreira

Emily Gabriele Almeida
e Diego Gauer

“Entramos como um desafio,
vimos uma pessoa que admiramos subir ao palco da Convenção e isso foi determinante. Abrimos nossa mente, vimos como a
vida tem mais a oferecer.”

“Estamos há dois anos no negócio. A Amway nos ajuda e nos
ensina a trabalhar em equipe,
com diversos treinamentos do
sistema educativo e essa é
nossa maior conquista.”

SÃO FRANCISCO DO SUL (SC)

Cristiane Baranoski
e Alexandre Rorigx
ARATIBA (RS)

VICTOR GRAEFF (RS)

Fabiane Fischer e
Jeferson De Marquix
MARAVILHA (SC)

RESENDE (RJ)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

Atual Rubi

Atual Rubi

Izabel Cristina Silva e
Carlos Alberto da Silva

Izabela Moreira
e Vinicio Moreira

Jackeline Stumpf e
Júnior Sergio Stumpf

Joelma Martins e
Edison Antônio Martins

“Já estávamos procurando algo
a mais e a Amway apareceu.
Tudo mudou em nossas vidas,
nós evoluímos, acreditamos
ainda mais em nós mesmos e
elevamos nossa autoestima.”

“Desde o começo, nós melhoramos os relacionamentos com
as pessoas e aprendemos qualificando as pessoas. Nos tornamos líderes e temos uma boa
parceria com a empresa.”

“Além do crescimento por meio
do sistema de educação, o financeiro melhorou. Ajudar as
pessoas que estão conosco e
voltar a sonhar, são algumas
de nossas conquistas.”

“Nós estávamos buscando
uma fonte de renda extra e encontramos a Amway. A viagem
internacional para Las Vegas e
os estudos com livros e áudios
mudaram nossas vidas.”

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

BELO HORIZONTE (MG)

SANTO ÂNGELO (RS)

VÁRZEA GRANDE (MT)

Atual Rubi

MIRASSOL D’OESTE (MT)

Joseli Pimentel Nunes
e Clóvis Souza Nunes
FEIRA DE SANTANA (BA)
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PLATINA FUNDADOR

Atual Safira

Atual Safira Fundador

Atual Rubi

Jurema Cattoni Demonti
e Mengalvio Demonti

Kelly Rocha dos Santos
e Marcel dos Santos

Lilian Campos Romano
e Antônio José Romano

Lilian Charquesi Costa
e Gerson Costa

Lizara Gaiao Ramos e
Welton da Silva Ramos

“Vimos uma oportunidade de
renda extra e, hoje, temos mais
tempo livre e mudamos como
pessoas. Nossa conquista foi
fazer muitos amigos ao longo
dessa trajetória.”

“Resolvemos arriscar e, graças a muito trabalho e participação nos treinamentos, tudo
está dando certo. Somos independentes financeiramente
ao ter nosso próprio negócio.”

“Além da viagem para as Bahamas com nossa família, conhecer uma empresa que oferece
confiança e nos permite trabalhar com honestidade foi uma
das nossas maiores conquistas.”

“Quando comecei a entender
o negócio, vi uma oportunidade na qual teria qualidade de
vida. Nossa missão é ajudar
o próximo sempre e a Amway
aflora essa nossa vontade.”

“Temos a chance de crescer com
os treinamentos oferecidos pelo
INA e, desde já, conseguimos
vislumbrar um futuro brilhante
com viagens e segurança para
nossa família.”

Atual Rubi

Atual Rubi

RIO DOS CEDROS (SC)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

SÃO PAULO (SP)

POÁ (SP)

FRANÇA (SP)

Raquel Muzel Ferraz e
Diego Alberto Muzel
SÃO PAULO (SP)

Rosane Izabel Pereira
e Alceu José Pereira

Rosane Maria
Micheleto

Roseli Aparecida
Galter e Márcio Galter

Rosemar Teodoro e
Itacir Marques Rosa

“Vimos uma oportunidade única de crescer pessoalmente e
ter liberdade de tempo. Nossa
maior conquista pessoal é
sermos melhores a cada dia
desenvolvendo esse negócio.”

“A possibilidade de ser livre e
ter qualidade de vida me motivou. Tenho certeza de que levar
esperança e impactar a vida
das pessoas com essa oportunidade são minha missão.”

“A Amway, por meio do sistema
de capacitação, nos trouxe a informação de que, quanto mais
ampliamos nossos conhecimentos, mais próximos ficamos do
sucesso que almejamos.”

“Começamos na Amway porque
vimos uma oportunidade de
uma vida melhor e acreditamos
que o bem que levamos para as
famílias por meio da Nutrilite é
nossa maior conquista.”

VISTA ALEGRE (RS)

CURITIBA (PR)

RIO BRILHANTE (MS)

Atual Rubi

AMPÉRE (PR)

Atual Safira

Luana Borgatto Borges
e Persio Borges

Luciene Cândido
de Sousa

Marcia Pettenon
Cemin e Jolsir Cemin

Maria Gronenschild e
Luis Gronenschild

Marta Lima Santos e
Sostenes Araujo Santos

Sandra Mara da Silva
e Edivaldo Gilioli

Sedinei Roberti e João
Claudionir Roberti

Silvanete de Moura
e Celso de Moura

Sônia de Sousa e
Rogério de Sousa

Tatiana Guerra Barbosa
e Fábio Pinto Barbosa

“Nós entramos na Amway há 4
anos, buscando liberdade de
tempo para cuidar dos nossos
filhos. O INA foi uma ferramenta fundamental para nossa capacitação como líderes.”

“Na Amway, gosto de oferecer
qualidade de vida às pessoas
e ao meio ambiente, além de
um futuro melhor, com liberdade financeira e de tempo a
quem quiser.”

“Aqui, temos a oportunidade de
mudar de vida e a Amway nos
oferece isto através do sistema
educacional. Basta decidir e
querer, a mudança encontra-se
dentro de você!”

“É incrível ajudar outras pessoas e possibilitar um futuro
melhor para nossa família. Estamos apenas no início, mas já
visualizamos muitas mudanças
em nosso futuro.”

“Com os bônus e com os incentivos, como as viagens, a Amway
nos ajudou a sair do fundo do
poço. É assim que vamos conquistando novos patamares a
cada ano e é só o começo.”

“Começamos em 2014 e aqui
temos a possibilidade de crescer cada dia mais e ajudar
pessoas. Com a Amway, mudamos nossa forma de pensar
e isso facilita nosso trabalho.”

“Faz três anos que estamos na
Amway, entramos pela renda
extra e pelos produtos. Agora,
podemos usufruir de viagens e
da liberdade financeira que só
conseguimos aqui.”

“Na Amway, nós temos uma
nova perspectiva de crescimento de trabalho e de vida, além
de um diferente estilo de vida.
Nós aprendemos muito com o
sistema educacional.”

“A Amway nos permitiu ajudar
pessoas, e quanto mais amizades fazíamos e pessoas ajudávamos, mais a autoestima
da Sônia crescia e mais ela se
distanciava da depressão.”

“Os princípios da Amway vão de
acordo com os nossos. É satisfatório saber que, com essa
oportunidade, podemos levar a
bandeira do Brasil ao mundo.”

Atual Rubi

Atual Rubi

Joselita dos Santos
e Reginaldo da Silva

Rosangela Bernardes
e Silvio Bernardes

Ana Paula de Oliveira
e Juber Félix Median

“Entramos há 7 anos, porque
vimos uma possibilidade de ter
liberdade financeira. Estamos
nos libertando do convencional
e ainda temos muito o que conquistar com a Amway.”

“Entramos porque vimos uma
oportunidade de termos um
negócio próprio. Sem a Amway
em nossas vidas, não teríamos
a possibilidade de viajar para
destinos internacionais.”

POÁ (SP)

GUARULHOS (SP)

AMPÉRE (PR)

ERECHIM (RS)

RIO DE JANEIRO (RJ)

Atual Rubi

GETÚLIO VARGAS (RS)

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR)

Mitze Pere Oliveira e
Paulo César Oliveira

Nancy Vieira Silva e
Ricardo Lucas da Silva

Norma Caetano e João
Nacif Boan Júnior

Patrícia Melquiades
e Vagner Melquiades

Raquel Boni
e Marcelo Boni

Ylana Karen Rocha e
Silvio Benjamin Cao

Janete Terezinha
Cordeiro

“O processo de crescimento
pessoal não tem fim. A cada
dia estamos aprendendo e mudando, foi o que aprendemos
nesse negócio tão singular e
profundo que é a Amway.”

“A maior conquista foi por meio
do sistema educativo INA, onde
conseguimos liderar pessoas
de todas as classes sociais
com carinho e realizamos nossos sonhos em grupo.”

“Nós queremos ajudar o próximo, nosso país está carente de
oportunidades e, com a Amway,
todos podem ter a chance. Você
programa seu jeito de trabalho
de forma livre.”

“Sempre quisemos ter um negócio próprio para complementar
nossa renda. Com a Amway,
superamos desafios e nos sentimos orgulhosos em fazer parte
de uma ótima empresa.”

“Vimos uma oportunidade diferente, com a possibilidade
de poder ajudar as pessoas.
Nosso sonho sempre foi viajar
e ir a Las Vegas, a Amway nos
ajudou a realizá-lo.”

“Percebemos que teríamos a
oportunidade de realizarmos
nosso sonho na Amway. Com o
sistema educacional, nós conquistamos o crescimento pessoal e nos tornamos líderes.”

“A Amway apareceu na minha
vida para mudar meu paradigmas, realizar meus sonhos e
me fazer crescer como pessoa,
ajudando os outros a terem uma
vida com mais dignidade”

BELO HORIZONTE (MG)
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GUARULHOS (SP)

BELO HORIZONTE (MG)

MIRASSOL D’OESTE (MT)

TENENTE PORTELA (RS)

VÁRZEA GRANDE (MT)

PORTO UNIÃO (SC)

TANGARÁ DA SERRA (MT)

GUARULHOS (SP)

ITAÚNA (MG)

FEIRA DE SANTANA (BA)

GUARULHOS (SP)

CUIABÁ (MT)
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PLATINA FUNDADOR

PLATINA
O Empreendedor que se torna Platina conseguiu construir uma base forte e soube também demonstrar
a habilidade para construir um negócio de sucesso, com grande potencial para crescer ainda mais

Amanda Dalcomuni
e Erico Bordinhão

Cláudio
Moraes

CAMPO LARGO (PR)

PARAUAPEBAS (PA)

“Começamos em julho de 2015
e investimos em conhecimento
e ensino por meio do sistema
educacional. Na Amway, conquistamos qualidade de vida e
mais tempo com a família.”

“A Amway me proporcionou
uma perspectiva de vida nova
e diferente. Obtive crescimento pessoal em termos de liderança por meio dos eventos e
viagens de incentivo.”

Emanoelle Antunes
e Sérgio Ricardo Silva

Irmgard Dohl
Pottker

PALMEIRA (PR)

MARAVILHA (SC)

“Com a Amway, nós melhoramos
o nosso estilo de vida e desenvolvemos relacionamentos. Viajar para as Bahamas e palestrar
nos Seminários foram nossas
maiores conquistas.”

Janice Toni
e Sandro Vivian
JAGUARÁ DO SUL (SC)

“Conquistamos, pelo sistema
de educação da Amway, a
capacidade de tomar nossas
próprias decisões e ver que nós
somos os únicos responsáveis
pela nossa vitória no negócio.”

Atual Rubi

Juliana Barcki
e Carlos Barcki

Maria Carmen Chaves
e Pedro Netto Chaves

AMPÉRE (PR)

BRASÍLIA (DF)

“Entramos na Amway há pouco
mais de três anos, por ser uma
boa oportunidade. Nossa maior
conquista até agora foi a liberdade de poder trabalhar como e
com quem quisermos.”

“A oportunidade era interessante e nos inscrevemos para
fazer parte da Amway. Desenvolvemos atividade com retorno e com realização profissional, que sempre buscamos.”

Nair Kreiner
e Airton Luiz Birck

Renata Piccinin Jung e
Robson Leandro Jung

CONCÓRDIA (SC)

ERECHIM (RS)

“A Amway foi uma oportunidade para renda extra, proporcionando um futuro melhor a
nossa família, com liberdade
de tempo. A cada dia, queremos ajudar mais as pessoas.”

“Sonhávamos em ter nosso
próprio negócio e dar um futuro
digno para nossa família. Nos
tornamos pessoas melhores e,
profissionalmente, a liberdade
é uma grande conquista.”

Talice Maria Geraldi
e Wagner José Geraldi
FREDERICO WESTPHALEN (RS)

“Descobrimos a grandeza do
negócio, mudando a nossa vida
e das outras pessoas. A nossa
maior conquista é estar adquirindo o conhecimento para sermos palestrantes.”
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Vera Lúcia Algayer e
Juarez Antônio Barella
SORRISO (MT)

“Por meio das viagens de incentivo, nossos primeiros sonhos
estão se realizando. Conhecer
outros países e diversas culturas, antes, era só imaginação;
agora, é realidade!”

Rosangela Franca
Barcki e Adão Barcki
PINHAL DE SÃO BENTO (PR)

“Buscávamos uma oportunidade para mudar de vida e
proporcionar uma qualidade de
vida melhor para meus filhos.
O sistema educacional nos faz
Empreendedores de sucesso.”

Atual Rubi

Atual Rubi

Adalgisa Queirós e Jean
Carlos Silva de Souza

Adriana Gisele de Freitas
e Valdeci Alves de Freitas

Alecsandra Chieregat
e Vinicius Cintra Costa

Atual Rubi

Atual Rubi

Alessandra
Batista Belem

Alessandra Nunes e
Evandro Vilaronga Rios

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

ARAPONGAS (PR)

GUARULHOS (SP)

ITAPEVI (SP)

GUARULHOS (SP)

“Temos duas conquistas: desenvolvimento pessoal e intelectual,
que o sistema educativo nos
proporcionou, e conseguir a viagem de Las Vegas.”

“Realizamos nossos sonhos,
temos acesso a produtos ótimos e acreditamos em nossos
objetivos. Nunca tivemos tantos
benefícios em pouco tempo.”

“A Amway tem os princípios definidos e está há muito tempo
no mercado, isso nos deu uma
segurança ainda maior. E hoje,
Platinas em um ano de negócio!”

“Comecei por necessidade e,
hoje, empreendo por amor e independência financeira. Minha
maior conquista é sustentar a
casa e cuidar dos meus filhos.”

“Nossa maior conquista foi a liberdade e só a Amway pode nos
proporcionar essa oportunidade.
Hoje, estamos trabalhando onde
e com quem queremos.”

Atual Rubi

Alexandra Bernardy de
Souza e Vilmar de Souza

Atual Rubi

Aline Carvalho Oliveira
e Joabe de Oliveira

Aliny Alves Amorim e
Roffman Gomes Amorim

MONDAÍ (SC)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

CANAÃ DOS CARAJÁS (PA)

“Conhecendo o negócio, vimos
uma oportunidade de renda
extra e de mudança de vida.
Nós evoluímos como pessoas
quando ajudamos o próximo.”

“Ter uma renda extra foi o principal, mas aos poucos, fui me
apaixonando pelo negócio, descobri a liberdade e a recompensa que sempre quis ter.”

“Nossa maior conquista está
sendo a mudança de mentalidade, pois estamos mais felizes e
convictos de um amanhã melhor
com a Amway nos ajudando.”

Anirlene Ferreira e
Everson Luiz Ferreira

Carmen Teresa Weimann
e Ivanor Weiman

Ana Carla Alves Souza e
Mikelder Henrique Silva
VÁRZEA GRANDE (MT)

CURITIBA (PR)

“Foi a melhor decisão que tomamos em nossas vidas, sempre
sonhávamos em ter um negócio
próprio. Estamos só iniciando,
pois o melhor está por vir.”

“Achamos a Amway enquanto
buscávamos uma alternativa que
possibilitasse crescimento, desse
liberdade de tempo e responsabilidade por nosso futuro.”

GUARACIABA (SC)

Cézar Paulo
Batistella

Cícera Maria Cosmo
e José Carlos Cosmo

Cinthia Oliveira e
Vagner Batista de Oliveira

CERRO GRANDE (RS)

SUMARÉ (SP)

“Com o sistema de educação,
aprendemos muito, conseguimos
melhorar como seres humanos e
acreditamos mais em nós mesmos. O melhor está por vir.”

“Hoje, trabalho integralmente
com o negócio Amway, porque
vi uma alternativa de ganho.
Minha maior conquista é poder trabalhar em grupo.”

Atual Platina Fundador

PONTA GROSSA (PR)

Angela Raquel Barbosa
e Anderson Barbosa

Atual Platina Fundador

ITAQUAQUECETUBA (SP)
“Estávamos em busca de uma
renda extra e, quando saímos da
faculdade, nos dedicamos integralmente ao negócio. A Amway
é o negócio das nossas vidas.”
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Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Clarice Maria Costa e
Wilmar Antônio Costa

Cristiane Maria Baranoski
e Alexandre Rorig

Daiani Mara Herchen
e Valdemir Herchen

Daniela Sueko Costa e
Gilberto de Lima Costa

SORRISO (MT)

ARATIBA (RS)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

GUARULHOS (SP)

“Queríamos renda extra e vimos
que teríamos algo além do que
pensávamos. Temos mais tempo
para nossa família depois que
entramos na Amway.”

Atual Rubi

Dari Rejane Prass Kurts
e Rogerio Maurer Kurtz

Giselia Cardoso e
Marcos André Trombetta

Atual Platina Fundador

Ingra Karla de Souza
e Wuender de Souza

Ingride Caroline Verne
e Humberto Verne
VÁRZEA GRANDE (MT)

QUINZE DE NOVEMBRO (RS)

AMETISTA DO SUL (RS)

VÁRZEA GRANDE (MT)

“Sermos reconhecidos foi nossa maior conquista profissional e pessoal. Agradecemos a
Amway pela oportunidade de
crescimento que proporciona.”

“Nós encontramos uma oportunidade de negócio com a possibilidade de ajudar as pessoas.
A Amway te permite ver outras
pessoas crescendo.”

“A prosperidade chega ao ajudar seu grupo, sozinho não se
chega a lugar nenhum. Nosso
lema é nunca desistir, temos
certeza de um futuro brilhante.”

Atual Platina Fundador

Ivanilda Carletto e
Aldoir José Carletto
MATUPÁ (MT)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

“Para nós, ter a liberdade financeira, tempo com família e
amigos e nossa viagem internacional foram nossas maiores conquistas com a Amway.”

“Nós já estávamos procurando
algo a mais e a Amway apareceu. Tudo mudou em nossas
vidas, nós evoluímos e acreditamos mais em nós mesmos.”

Atual Rubi

Débora Justina
Oliveira Coelho

Edvania Pereira Almeida
e Diorgenes de Almeida

Elenice Macedo Moraes
e Rubens Donizete

Eleone Pettenon
e Adir Luiz Pettenon

Elizandra Kracke Diesel
e Auri Diesel

Izabela de Cássia Moreira
e Vinicio Moreira

Izabel Cristina Silva e
Carlos Alberto da Silva

Atual Platina Fundador

Jaíra Ibrahim e Vagner
Guimarães Segundo

Jandilene Galvão e
Leonel Ricardo Galvão

Janine Sebastião e
Maurício Garibaldi

Joelma Carvalho Martins
e Edison Antônio Martins

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

PALHOÇA (SC)

GUARULHOS (SP)

CAPANEMA (PR)

MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)

BELO HORIZONTE (MG)

SÃO PAULO (SP)

GUARULHOS (SP)

RIO NEGRO (PR)

MIRASSOL D’OESTE (MT)

“A Amway foi a maior faculdade
de empreendedorismo do mundo, nos transformou e nos capacitou! Vamos deixar um legado
para minhas filhas e neta.”

“Estávamos em busca de qualidade de vida e tempo livre. Até o
momento, estamos alcançando
nossos objetivos e a caminho de
muitas conquistas.”

“Nós entramos na Amway porque podemos ajudar pessoas,
temos a liberdade que sempre
quisemos e temos mais tempo
para ficar com nossa filha.”

“Nós gostamos muito desse setor, empreendemos na Amway
por paixão. O aprendizado por
meio do sistema educativo
transformou nossas vidas.”

“Nós começamos na Amway
visando à liberdade de tempo,
além da qualidade dos produtos. Até agora, conquistamos ter
esse tempo com a família.”

“Desde o começo, nós melhoramos os relacionamentos com
pessoas e aprendemos muito
qualificando as pessoas, podendo nos tornarmos líderes.”

“Empreender foi uma solução
para nós. Hoje, nos dedicando à
Amway integralmente, podemos
aproveitar mais nosso casamento, nossa família e amigos.”

“Decidimos empreender porque
queríamos a liberdade financeira e de tempo. O que nos fez
tomar essa decisão foram os
quatro pilares da Amway.”

“A Amway abriu nossa mente,
nos mostrou que é possível ter
liberdade e aproveitar a vida
como um todo, ela mostrou ser
o caminho para o objetivo.”

“Estávamos buscando outra
fonte de renda e encontramos a
Amway. A viagem para Las Vegas
e os estudos com livros e áudios
mudaram nossas vidas.”

Emilia Fernanda Wolfart
Henn e Artemio Henn

Emily Gabriele Almeida
e Diego Gauer

Eunice da Silva e
Sergio Alexandre da Silva

Fabiane Fischer e
Jeferson De Marqui

Giordana de Oliveira e
Paulo Cézar de Oliveira

Joseli Pimentel Nunes
e Clóvis Souza Nunes

Josiane Mazurkieviz
e Felipe Mazurkieviz

Kelly Rocha dos Santos
e Marcel dos Santos

VICTOR GRAEFF (RS)

SÃO PAULO (SP)

MARAVILHA (SC)

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR)

CURITIBA (PR)

Julieri Cristina Henn
e Gean Patrik Cardoso

VICTOR GRAEFF (RS)

FEIRA DE SANTANA (BA)

Juliana Rocha Moreira
e Anderson Moreira
GUARULHOS (SP)

VICTOR GRAEFF (RS)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

“Estamos há dois anos no negócio. A Amway nos ajuda e nos
ensina a trabalhar em equipe,
com diversos treinamentos do
sistema educativo.”

“Empreender sempre foi a melhor opção. O sistema educativo
da Amway nos ajudou a atingir
uma conquista pessoal, a sermos pessoas melhores.”

“Nós entramos por necessidade,
pois estávamos desempregados
e vimos uma oportunidade de
renda. Nossa maior conquista foi
a qualificação de Platina.”

“Decidimos empreender visando
à qualidade de vida para nossa
família e por perceber que, no
mercado tradicional, não teríamos essa possibilidade.”

“Graças a muito trabalho e participação nos treinamentos, tudo
está dando certo. Somos independentes financeiramente ao
ter nosso próprio negócio.”

Atual Platina Fundador
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Atual Platina Fundador

Atual Rubi

“Os produtos são interessantes e
são uma boa chance de ter uma
renda extra. Na Amway, nossa
maior conquista será quando nos
tornarmos Diamantes.”

Atual Platina Fundador
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Atual Platina Fundador

Leociane Albuquerque
e Márcio Albuquerque

Lizara Gaiao Ramos e
Welton da Silva Ramos

Lizete Engler Fischer
e Adriano Keller

Lori
Muller

Lourdes
Bornhausen

CURITIBA (PR)

FRANÇA (SP)

CUNHA PORÃ (SC)

AUGUSTO PESTANA (RS)

BLUMENAU (SC)

“A Amway está dentro do nosso
sangue e resgatou nossos sonhos. Não tem preço que pague
as vantagens que esse negócio
trouxe para nossas vidas.”

“Podemos crescer com os treinamentos oferecidos pelo INA
e conseguimos vislumbrar um
futuro brilhante com viagens e
segurança para nossa família.”

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Luana Borgatto Borges
e Persio Borges

Luciene Cândido
de Sousa

“A Amway nos proporcionou conhecimento e nossa viagem internacional para Las Vegas. Essas
conquistas não eram cogitadas
em tão curto espaço de tempo.”

Luzia Ferreira Carrero
e Antônio Tadeu Carrero

Mengalvio
Demonti Júnior

Mirian Pereira Brito
Favacho e Delcio Favacho

ARAÇATUBA (SP)

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)

CANAÃ DOS CARAJÁS (PA)

“Tomei a decisão de entrar na
Amway por ser um projeto de
transformação de pessoas, de
famílias e, por meio da educação, me tornei outra pessoa.”

Meire Dalva Lourenço
e Segisfredo Mitio

“Minha maior conquista foi crescer profissionalmente, através
do sistema educacional, ajudando pessoas a mudar de vida
com uma empresa séria.”

“A minha maior conquista com a
Amway foi a retirada de produtos
corrosivos da limpeza, graças aos
produtos biodegradáveis fornecidos pela empresa.”

“Estamos muito contentes com
todos os produtos fornecidos,
com a empresa que a Amway
é e com os resultados que vêm
crescendo a cada dia mais.”

Atual Platina Fundador

Atual Rubi

Atual Platina Fundador

Márcia Pettenon Cemin
e Jolsir Cemin

Maria Leni Bontorin
e Sérgio Gasparin

Rosane Izabel Pereira
e Alceu José Pereira

Nara Rosa Cardoso
e Milton Ramos
GUANAMBI (BA)

Neiva Padilha de Oliveira
e Cicero Ferreira da Silva
SORRISO (MT)

“Temos liberdade para ficar com
nossos filhos e nossa maior
conquista foi a cirurgia dele, que
fizemos com o dinheiro da qualificação de Platina.”

“Começamos na Amway para
dar uma vida melhor para a nossa família e para ter uma renda
extra, conquistando assim nossa
liberdade financeira.”

Renata Albuquerque e
Paulo Henrique Meirelles

Rocheli dos Santos
e André Sbardelotto

Atual Rubi

Priscila Camara Silva e
Antônio Carlos da Silva

Regina Maria Garcia
e Elcio Marcelo Alves

POÁ (SP)

GUARULHOS (SP)

SÃO PAULO (SP)

AMPÉRE (PR)

COLOMBO (PR)

VISTA ALEGRE (RS)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

RIO NEGRO (PR)

GUARULHOS (SP)

RONDA ALTA (RS)

“Nós entramos na Amway há
4 anos, buscando liberdade
de tempo. O INA foi uma ferramenta fundamental para nossa capacitação como líderes.”

“Na Amway, gosto de oferecer
qualidade de vida às pessoas
e ao meio ambiente, além da
esperança de um futuro melhor,
com liberdade financeira.”

“Nossa maior conquista é poder se superar a cada momento
e alcançar nossas metas. Você
precisa estar disposto a se desafiar sem se acomodar.”

“Temos a oportunidade de mudar de vida e é a Amway que
nos oferece isso. Basta você
decidir e querer, a mudança encontra-se dentro de você!”

“No começo, entramos para
consumir, conforme fomos indicando, tivemos uma boa renda.
Hoje, temos liberdade de tempo
e a oportunidade de estudar.”

“É uma oportunidade única de
crescer pessoalmente e ter liberdade de tempo. Nossa maior
conquista é sermos melhores desenvolvendo esse negócio.”

“Decidimos empreender, pois
vimos nesse negócio algo que
poderia transformar nossas vidas em todos os sentidos, tanto
pessoal, quanto profissional.”

“Nós começamos a empreender
com a Amway, porque é uma
empresa que favorece a família,
temos viagens de incentivo e os
produtos são ótimos.”

“Hoje, temos uma oportunidade
única, com liberdade financeira.
Foi graças aos ensinamentos e
às amizades que conquistamos
o Pin de Platina.”

“Buscávamos por algo diferente
e nos apaixonamos. Na Amway,
nos desenvolvemos pessoalmente e vemos o mundo de
uma forma totalmente nova.”

Mariluce
Barbosa Cardoso

Marleide Maria Barbosa
e Kleber Barbosa Cabral

Marlene Masuco Barcki
e Natalicio Barcki

Marlete
Boshammer

Mary Ellen Marcatto
e Thiago Neri

Rosemar Teodoro e
Itacir Marques Rosa

Rosimeire do Amaral
e Laudemir do Amaral

Rosimere Guadaguini
Kuster e Magno Kuster

Rozana Brito Palma
e João Donizete Palma

Sandro Machado e
Ricardo da Conceição

GUARULHOS (SP)

MOGI DAS CRUZES (SP)

CURITIBA (PR)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

CURITIBA (PR)

AMPÉRE (PR)

ARUJÁ (SP)

CUIABÁ (MT)

GUARULHOS (SP)

OSASCO (SP)

“Entrei em 2011 porque gostei muito dos produtos.”

“Entramos na Amway pois vimos que o conceito da empresa era o mesmo que o nosso.
É maravilhoso ver a transformação na vida das pessoas.”

“Empreendemos na expectativa
de ter um futuro melhor para
nossa família e amigos. A cada
dia temos a esperança de que a
liberdade está próxima.”

“Estava em busca de crescimento pessoal e profissional.
Na Amway, você faz sua rotina,
usa seu tempo para ajudar as
pessoas e tem liberdade.”

“Nossa maior conquista com
a Amway foi o crescimento no
negócio, nos tornando líderes.
Ver nosso desenvolvimento
como pessoas é gratificante.”

“Vimos uma chance de vida melhor e acreditamos que o bem
que levamos para as famílias
por meio da Nutrilite é nossa
maior conquista na Amway.”

“Estamos na Amway desde
2015 e acreditamos que ter
nosso próprio negócio é a única
maneira de podermos ter o dinheiro que sempre sonhamos.”

“A Amway tem nos ajudado a
transformar nossa qualidade
de vida pelo sistema educativo.
Além dos benefícios, recompensas e viagens de incentivo.”

“Entramos em setembro de
2014, pois buscávamos algo
melhor que o tradicional. Até
agora nossa maior conquista
foi chegar ao nível de Platina.”

“Por meio do sistema educacional, temos ampliado nosso conhecimento e o modo como nos
relacionamos com as pessoas,
isso é importante para o grupo.”

Atual Rubi
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Atual Platina Fundador

Atual Rubi

Atual Rubi

Ariana Volante Chaves
e Eder Moraes Chaves

Bárbara Gomes Augusto
e Adriel Correa Pereira

Caroline Gonçalves e
Marcelo Cristiano Adam

Claudete Maria Joanella
Toresan e Elizeo Toresan

SÃO PAULO (SP)

GUARULHOS (SP)

ERECHIM (RS)

SINOP (MT)

“Entendemos a Amway como a
única forma de liberdade e independência. O sistema educativo mostrou a importância de
ter objetivos e sonhos.”

“Com o suporte e recursos da
Amway, desenvolvemos o trabalho muito felizes por poder
ajudar famílias a terem esperança e qualidade de vida.”

“Nosso sonho era ter liberdade financeira e de tempo. Na Amway,
tudo nos encanta, desde ajudar
as pessoas até os produtos de
primeira qualidade.”

Atual Rubi

Silvana Nobre Souza
e Caio César Souza

Tarcila Helena Araújo
e Éder Luiz Bordinhão

Tereza Aparecida da Vieira
e Elson Vieira da Cruz

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR)

GUARULHOS (SP)

PONTA GROSSA (PR)

MIRASSOL D’OESTE (MT)

CONCÓRDIA (SC)

ITAPERUÇU (PR)

“Vimos a possibilidade de liberdade financeira e, desde quando entramos, tivemos oportunidade de comprar um carro com
o bônus de recompensa.”

“Resolvemos empreender porque ficamos surpresos com
os resultados dos produtos da
Nutrilite. Conquistamos tempo
para ficar com nossas filhas.”

“Com oportunidade de ensino,
a Amway nos permitiu mudar de
vida, conquistando a percepção
que o mundo à nossa volta está
em constante movimento.”

“Faz três anos que estamos na
Amway, entramos pela renda
extra. Agora, usufruímos de viagens e da liberdade financeira
que só conseguimos aqui.”

Vera Lúcia Bianchi
Grigollo e Leonir Grigollo

Andreia Carvalho dos
Santos e Jonas Stresser

Sedinei Tristacci Roberti
e João Roberti

Atual Rubi

Atual Rubi

Juliana Andrea Sebastião
e Jefferson Sebastião

Daniele Gouveia Mendes
e Marcos Mendes

JOINVILLE (SC)

SÃO PAULO (SP)

Elaine Alves Lira Lima
e Robson Pereira Lima

Gildene
Santos

Rosangela Maria Carra
Fortuna e Gilmar Fortuna
SANANDUVA (RS)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

GUARULHOS (SP)

“Queremos a estrutura de capacitação para nossa equipe e
todos os valores para uma vida
digna, pois o mais importante é
realizar nossos sonhos.”

“O melhor é que o sistema da
Amway nos ensina e nos capacita. Só com humildade, ética,
clareza e dedicação conseguimos crescer nesse negócio.”

Cláudio
Laureano Silva

Dalila Batistel
e Ricardo Calza Lopes

Atual Rubi

Edina Silva e Anderson
Kei Moreira da Silva

Marilisa Moscardi Zonta
e Tarcisio José Zonta

Nair Kreiner
e Airton Luiz Birck

RIO DE JANEIRO (RJ)

GUARANTÃ DO NORTE (MT)

MOGI DAS CRUZES (SP)

CURITIBA (PR)

“Vejo o negócio como uma opção para ajudar o próximo. Passei a gostar de viajar pelo mundo e conhecer novas culturas e a
Amway ajuda a realizar isso.”

“Entramos para consumo, fomos
indicando para amigos e tivemos
um retorno. Antes, não tínhamos
o reconhecimento que temos na
Amway atualmente.”

“Entramos em 2015, porque
vimos a possibilidade de mudança de vida. Conquistamos
Platina e temos a oportunidade
de ter nossa família toda junta.”

“A Amway é uma empresa que
proporciona toda a ajuda para
seu crescimento. Precisamos
ser persistentes no negócio e a
empresa incentiva muito.”

“A Amway foi uma oportunidade para adquirirmos uma renda extra, proporcionando um
futuro melhor a nossa família
com liberdade de tempo.”

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

CONCÓRDIA (SC)

Atual Platina Fundador

Telma Cristina Costa
Fogaroli e Alex Fogaroli

Albertina Lemos e
Carlos César Lemos

Nelva Rubia dos Santos
e Aldery Barbosa

Ana Paula de Oliveira
e Juber Félix Median

Albany Tochetto e Edson
Sirio Schneider

Renata de Andrade e
Cleverson Elisio Nonis

Renata Piccinin Jung e
Robson Leandro Jung

Rosa Ost
Steffen

Shizong Lu
e Xuerong Liu

Vera Lúcia Algayer e
Juarez Antônio Barella

SANTO ANDRÉ (SP)

BLUMENAU (SC)

ARAPIRACA (AL)

CUIABÁ (MT)

SEARA (SC)

ARAPONGAS (PR)

ERECHIM (RS)

ARABUTA (SC)

SÃO PAULO (SP)

SORRISO (MT)

“Os produtos nos encantaram,
além de ser uma empresa grande e com credibilidade. Conquistamos a liderança por conta
do sistema educativo.”

“Sermos reconhecidos por nosso
trabalho é nossa maior conquista, a Amway nos ajuda com promoções, viagens de incentivos e
treinamentos, é fantástico.”

“Decidimos entrar na Amway,
porque vimos uma oportunidade que traz tempo para viver e
liberdade financeira. Esse sempre foi nosso sonho.”

“Entramos porque vimos uma
oportunidade de termos um
negócio próprio. Sem a Amway,
não teríamos a possibilidade
de viajar internacionalmente.”

“Buscávamos uma novidade,
com facilidade de empreender.
Junto com a Amway, conquistamos educação financeira e acreditamos que o caminho é esse.”

“A maior conquista profissional
foi construir nossa carreira executiva de sucesso graças aos
princípios que aprendemos no
desenvolvimento do negócio.”

“Sonhávamos em ter um negócio
próprio e dar um futuro digno à
nossa família. Nos tornamos
pessoas melhores e a liberdade
é uma grande conquista.”

“Entrei na Amway pois queria
uma vida melhor e ter uma renda extra. Minha maior conquista
foi ter a possibilidade de pagar
minhas contas.”

“A Amway tem muita força e
vemos um futuro seguro dentro
dela. Decidimos que vamos nos
dedicar em tempo integral para
desenvolver nosso negócio.”
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OURO
Estes são os Empreendedores que começam a trilhar um caminho consistente
de sucesso e estão em busca de qualificações ainda maiores

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Rubi

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Atual Platina

Adalgisa Queirós e Jean
Carlos Silva de Souza

Alecsandra Chieregat e
Vinicius Cintra Costa

Alessandra
Batista Belém

Alessandra Nunes e
Evandro Vilaronga Rios

Aline Carvalho Oliveira
e Joabe de Oliveira

Cristiane Baranoski
e Alexandre Rorig

Daiani Draeger Herchen
e Valdemir Herchen

Daniela Sueko Costa e
Gilberto de Lima Costa

Dari Rejane Kurtz e
Rogério Maurer Kurtz
QUINZE DE NOVEMBRO (RS)

Debora Justina
Oliveira Coelho

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Elenice Macedo Moraes
e Rubens Donizete

Eleone Pettenon e
Adir Luiz Pettenon

Fernando
Ibanez

Flávia Fritzen e
Jair Selomar Kilpp

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

GUARULHOS (SP)

ITAPEVI (SP)

GUARULHOS (SP)

Atual Platina

Aliny Amorim
e Roffman Amorim
CANAÃ DOS CARAJÁS (PA)

PONTA GROSSA (PR)

Alverina Gama Alves
e Jair Gama Alves
SÃO PAULO (SP)

Carlos
Wilbert

SELBACH (RS)

Ana Cléia Oliveira e
Vilmar José Trombetta
AMETISTA DO SUL (RS)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

Cinthia Oliveira e Vagner
Batista de Oliveira
ITAQUAQUECETUBA (SP)

Ana Paula dos Santos
e Marciel Joner
IPORÃ DO OESTE (SC)

GUARULHOS (SP)

Angela Raquel Barbosa
e Anderson Barbosa

Dilma Maria de Jesus e
Silas Henrique da Silva

Ediselma Silva Santos
e Paulo dos Santos

Edvania Pereira Almeida
e Diorgenes de Almeida

CURITIBA (PR)

OSASCO (SP)

GUARULHOS (SP)

PALHOÇA (SC)

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Carmen Weimann
e Ivanor Weiman

Cezar Paulo
Batistella

Cícera Maria Cosmo
e José Carlos Cosmo

Elizandra Kracke
Diesel e Auri Diesel

Eunice da Silva e Sergio
Alexandre da Silva

Fabiane Fischer e
Jeferson De Marqui

GUARACIABA (SC)

Atual Platina Fundador
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ARATIBA (RS)

Atual Rubi

Atual Platina

Anirlene Ferreira e
Everson Luiz Ferreira

ITAQUAQUECETUBA (SP)

CERRO GRANDE (RS)

SUMARÉ (SP)

MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)

SÃO PAULO (SP)

MARAVILHA (SC)

Atual Platina

Cintia de Almeida Costa
e Rodrigo Faense
SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

Clarice Maria Costa e
Wilmar Antônio Costa
SORRISO (MT)

GUARULHOS (SP)

CRICIÚMA (SC)

CAPANEMA (PR)

NÃO-ME-TOQUE (RS)

Atual Platina

Gabriela Silva Hirt e
Alexandre Sidney Hirt
COLOMBO (PR)

Gilson
Melo Pinheiro
FORTALEZA (CE)

Giordana de Oliveira e
Paulo Cezar de Oliveira
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR)
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Atual Platina

Grazielle Bezerra e
Fábio de Melo Bezerra

Atual Platina

Márcia Fontanive
e Adelar Fontanive

Márcia Pettenon
Cemin e Jolsir Cemin

Maria Leni Bontorin
e Sérgio Gasparin

Mariluce
Barbosa Cardoso

COLOMBO (PR)

GUARULHOS (SP)

VÉRZEA GRANDE (MT)

JUNDIAÍ (SP)

Atual Platina

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Platina

Jacqueline Cardoso e
Simei Sales Cardoso

Janine Sebastião e
Maurício Garibaldi

Marleide Maria Barbosa
e Kleber Barbosa Cabral

Marlete
Boshammer

Meire Dalva Freitas e
Segisfredo de Freitas

Mengalvio
Demonti Júnior

RIO NEGRO (PR)

MOGI DAS CRUZES (SP)

Marlene Masuco Barcki
e Natalicio Barcki

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Atual Platina

Juliana Rocha Moreira
e Anderson Moreira

Julieri Cristina Henn e
Gean Patrik Cardoso

Lizara Gaiao Ramos e
Welton da Silva Ramos

Nara Rosa Cardoso
e Milton Ramos

Renata Albuquerque
e Paulo Meirelles

GUARULHOS (SP)

VICTOR GRAEFF (RS)

Kelly Rocha dos Santos
e Marcel dos Santos

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Lizete Engler Fischer
e Adriano Keller

Lori
Muller

Lourdes
Bornhausen

CAMPINAS (SP)

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR)

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Ivanilda Carletto e
Aldoir José Carletto

Izabel Cristina Silva e
Carlos Alberto da Silva

Izabela Moreira e
Vinicio Moreira

Atual Platina

Atual Platina

Josiane Mazurkieviz
e Felipe Mazurkieviz

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

CUNHA PORA (SC)
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Atual Rubi

Luciana Torres Almeida
e Jayr Rufino Júnior

Ingra Karla de Souza e
Wuender Ferr de Souza

CURITIBA (PR)

Atual Platina Fundador

Ingride Souza Verne
e Humberto Verne

Inês de Quadros Otero
e Amilton de Oliveira

MATUPÁ (MT)

Atual Platina Fundador

VÉRZEA GRANDE (MT)

BELO HORIZONTE (MG)

AUGUSTO PESTANA (RS)

Ingria de Menezes e
Rivail de Menezes Júnior
RIO BRILHANTE (MS)

GUARULHOS (SP)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

BLUMENAU (SC)

FRANCA (SP)

GUANAMBI (BA)

GOIÂNIA (GO)

CURITIBA (PR)

AMPÉRE (PR)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

ARAÇATUBA (SP)

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Roberto
Delgado Arteiro

Rocheli dos Santos
e André Sbardelotto

Rosane Izabel Pereira
e Alceu José Pereira

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Rosimere Guadaguini
Kuster e Magno Kuster

Rozana Brito Palma e
João Donizete Palma

Sandro Machado e
Ricardo da Conceição

GUARULHOS (SP)

CUIABÁ (MT)

RECIFE (PE)

GUARULHOS (SP)

RONDA ALTA (RS)

VISTA ALEGRE (RS)

OSASCO (SP)
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OURO

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Ana Paula de Oliveira
e Juber Felix Median

Albany Tochetto e
Edson Sirio Schneider

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Sedinei Tristacci
Roberti e João Roberti

Silvana Nobre Souza
e Caio César Souza

Silvane Negrini e
Cléber Centenaro

Sirlaine de Azevedo e
André de Oliveira Brito

Solange Zomer Kunkel
e Milton Kunkel

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Platina

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR)

Tânia de Sousa Cardozo
e Genivaldo Carneiro
CAMPINAS (SP)

Yoriko Takaki e
Fabian Takaki
SÃO PAULO (SP)

GUARULHOS (SP)

VISTA ALEGRE (RS)

SEARA (SC)

FLORIANÓPOLIS (SC)

Ana Maria Castellano
e Johanan Castellano
SOROCABA (SP)

CUIABÁ (MT)

SEARA (SC)

Aldacir
Detofol

Aline Ribeiro Silva e
Lucas de Franca Silva

Andreia Montanhani e
Fernando Montanhani

Angela Maria Lanzillo e
Paulo Henrique Lanzillo

CHAPECÓ (SC)

VÁRZEA GRANDE (MT)

Tarcila Helena Araújo e
Éder Luiz Bordinhão

Telma Cristina Costa
Fogaroli e Alex Fogaroli

Tereza Aparecida Vieira
e Elson Vieira da Cruz

Vera Lúcia Grigollo
e Leonir Grigollo

Ana Carolina Fritzke
e Gian Felipe Toni

CONCÓRDIA (SC)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

Ana Paula Vargas Lopes
e Alessandro Lopes

Andreia Carvalho dos
Santos e Jonas Stresser

RONDINHA (RS)

ITAPERUÇU (PR)

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Rubi

Atual Platina

Juliana Andrea Sebastião
e Jefferson Sebastião

Daniele Berger Mendes
e Marcos Mendes

Elaine Alves Lira Lima e
Robson Pereira de Lima

Gildene
Santos

Bárbara Gomes e
Adriel Correa Pereira

Caroline Gonçalves
e Marcelo Adam

Claudio
Laureano Silva

Dalila Batistel e
Ricardo Calza Lopes

Edina Silva e Anderson
Kei Moreira da Silva

Gonçalina de Souza e
Jully Pierra de Souza

Iliane Trevizan e
Joelmir Cemin

Ivanete Cecilia Vargas e
Rodrigo Duarte Vargas

PONTA GROSSA (PR)

JOINVILLE (SC)

SANTO ANDRÉ (SP)

SÃO PAULO (SP)

MIRASSOL D’OESTE (MT)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

GUARULHOS (SP)

GUARULHOS (SP)

ERECHIM (RS)

RIO DE JANEIRO (RJ)

GUARULHOS (SP)

GUARANTA DO NORTE (MT)

GUARULHOS (SP)

MOGI DAS CRUZES (SP)

Atual Platina

Alice Inês Alves e
Enio Edson de Almeida
BRAGANÇA PAULISTA (SP)
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Fernanda Batista
e Renato Marques
GUARULHOS (SP)

Thais Taeko Kurauti e
Sérgio Minoru Kurauti
COTIA (SP)

Albertina Lemos e
Carlos César Lemos
BLUMENAU (SC)

CUIABÁ (MT)

AMPÉRE (PR)

GETÚLIO VARGAS (RS)
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SEMINÁRIOS DE LIDERANÇA 2018

OURO

CARIBE

Atual Platina

Lecir Mendes e
Aroldo Ilson Mendes
AMPÉRE (PR)

Marcela Bell Gracindo
e Washington Gracindo
CAMPINAS (SP)

Maria Salete
Berte
SORRISO (MT)

Marlise
Strey

TUPARENDI (RS)

Priscila Camara Silva e
Antônio Carlos da Silva
ITAQUAQUECETUBA (SP)

Qualifique-se e ganhe uma incrível viagem internacional
exclusiva no cruzeiro Royal Caribean. Para compartilhar
expeirências e adquirir conhecimento, além de muito
lazer e diversão.

QUALIFIQUE-SE E EMBARQUE NESSA
Atual Platina

Priscila Torres Silva e
Fabiano Torres Silva
SÃO PAULO (SP)

Atual Platina

Priscilla Tavares e
Wagner Costa Tavares

Renata de Andrade e
Cleverson Elisio Nonis

Rita Ksenco
e Rudinei Ksenco

Rosa Ost
Steffen

Rosicler Rodrigues e
Valdemar Pereira

Sidinara Rodrigues e
Tobias Rodrigues

Solange
de Carvalho

Sônia Schafascheck e
Eliseu Schafascheck

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Vanilsa de Araújo
Oliveira

Vera Lúcia Algayer e
Juarez Antônio Barella

MARABÁ (PA)

ARAPONGAS (PR)

ERECHIM (RS)

Para saber os requisitos desta viagem, consulte a brochura
Conquista Brasil - Novo Plano de Ganhos 2017 a 2020

ARABUTA (SC)

Atual Rubi

Rosangela Fortuna
e Gilmar Fortuna
SANADUVA (RS)

CAPANEMA (PR)

Vanessa Santos e
Joelson dos Santos
SÃO PAULO (SP)
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PALMITINHO (RS)

SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

CHAPECÓ (SC)

RIO NEGRO (PR)

SORRISO (MT)
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PRATA
Empreendedores que atingiram pela primeira vez o bônus 10.000 pontos,
são os Pratas, que estão começando a construir uma história de sucesso

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Rubi

Adalgisa Queirós e Jean
Carlos Silva de Souza

Alecsandra Chieregat e
Vinicius Cintra Costa

Alessandra
Batista Belém

Alex Borges
da Silva

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

GUARULHOS (SP)

ITAPEVI (SP)

CAMPINAS (SP)

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Aliny Amorim
e Roffman Amorim

Alverina Schaustz Gama
Alves e Jair Gama Alves

Ana Cléia Oliveira e
Vilmar José Trombetta

Ana Paula dos Santos
e Marciel Joner

CANAÃ DOS CARAJÁS (PA)

SÃO PAULO (SP)

AMETISTA DO SUL (RS)

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Alexsandra Soares Silva
e Isaias de Paula e Silva

Aline Carvalho Oliveira
e Joabe de Oliveira

Elizandra Kracke
Diesel e Auri Diesel

Emilene Silva de Paula
e Cristiano Alves Silva

Fernando
Ibanez

Flávia Fritzen e
Jair Selomar Kilpp

Gabriela Silva Hirt e
Alexandre Sidney Hirt

Gilson
Melo Pinheiro

ARUJÁ (SP)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)

SÃO PAULO (SP)

CRICIÚMA (SC)

NÃO-ME-TOQUE (RS)

COLOMBO (PR)

FORTALEZA (CE)

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Platina

Anari Maria Ce
e Sérgio Guerino Ce

Angela Raquel Barbosa
e Anderson Barbosa

Giordana de Oliveira e
Paulo Cezar de Oliveira

Grazielle Bezerra e
Fábio de Melo Bezerra

Guayra Jussara
dos Santos

Iane Wanderlea Model
e Alcides José Model

Inês de Quadros Otero
e Amilton e Oliveira

Ingra Karla de Souza e
Wuender Ferr de Souza

IPORÃ DO OESTE (SC)

RONDA ALTA (RS)

CURITIBA (PR)

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR)

CAMPINAS (SP)

BRASÍLIA (DF)

MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR)

VÉRZEA GRANDE (MT)

Atual Platina Fundador

Atual Platina Fundador

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Anirlene Ferreira e
Everson Luiz Ferreira

Caren Denise dos Santos
e Rogério Pruencio

Cezar Paulo
Batistella

Cinthia Oliveira e Vagner
Batista de Oliveira

Cintia de Almeida Costa
e Rodrigo Faense

Daniela Nienow e
Sérgio Adilson Nienow

Ingria de Menezes e
Rivail de Menezes Júnior

Izabela Moreira
e Vinicio Moreira

Jaqueline Barbosa e
Paulo Henrique Barbosa

Jeferson Lopes
de Menezes

Jezi
Oliveira

Josiane Mazurkieviz
e Felipe Mazurkieviz

PONTA GROSSA (PR)

PONTA GROSSA (PR)

CERRO GRANDE (RS)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

NÃO-ME-TOQUE (RS)

RIO BRILHANTE (MS)

BELO HORIZONTE (MG)

CUIABÁ (MT)

JOINVILLE (SC)

CHAPECÓ (SC)

CURITIBA (PR)

Atual Platina

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Dari Rejane Kurtz e
Rogério Maurer Kurtz

Debora Justina
Oliveira Coelho

Dilma Maria de Jesus e
Silas Henrique da Silva

Edivania Noe Lemos
e Norton Luiz Lemos

Edvania Pereira Almeida
e Diorgenes de Almeida

Elaine dos Santos e
Keney Magno Rodrigues

Juliany Fernandes
Barbosa e Pedro Barbosa

Karina Nakahara e Artur
Carlos Paula de Oliveira Jr.

Kelly Rocha dos Santos
e Marcel dos Santos

Lindalva Passos Lima
e Dauto de Souza Lima

Lizara Gaiao Ramos e
Welton da Silva Ramos

Lori
Muller

QUINZE DE NOVEMBRO (RS)

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

OSASCO (SP)

IBIRUBÁ (RS)

PALHOÇA (SC)

VÁRZEA GRANDE (MT)

COLOMBO (PR)

MOGI DAS CRUZES (SP)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

CUIABÁ (MT)

FRANCA (SP)

AUGUSTO PESTANA (RS)
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Atual Platina

Atual Platina Fundador

Atual Ouro

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Atual Platina

Elenice Macedo Moraes
e Rubens Donizete

Eleone Pettenon
e Adir Luiz Pettenon

Eliza Tonello Steffen
e Ivanor Steffen

Márcia Fontanive e
Adelar Fontanive

Márcia Ivete Deuner
e Ladimir Ferreira

Márcia Pettenon Cemin
e Jolsir Cemin

GUARULHOS (SP)

CAPANEMA (PR)

SEARA (SC)

GOIÂNIA (GO)

PASSO FUNDO (RS)

AMPÉRE (PR)
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PRATA

Atual Rubi

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Ouro

Maria
Alves Ribeiro

Maria Leni Bontorin
e Sérgio Gasparin

Marleide Mallmann
Muller e Edgar Muller

Marleide Maria Barbosa
e Kleber Barbosa Cabral

Marlene Masuco Barcki
e Natalicio Barcki

Nara Rosa Cardoso
e Milton Ramos

Alice Inês Alves e
Enio Edson de Almeida

Fernanda Batista
e Renato Marques

Andrezza Cristina Teles
e Maria Luiz Teles

Viviane Estela da Silva
e Anderson da Silva

Adelma Maciel Silva e
Claudemir Pedro da Silva

Adriana de Fatima
Lourenço Santos

SÃO PAULO (SP)

COLOMBO (PR)

MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)

MOGI DAS CRUZES (SP)

CURITIBA (PR)

GUANAMBI (BA)

BRAGANÇA PAULISTA (SP)

GUARULHOS (SP)

SANTO ANDRÉ (SP)

MOGI DAS CRUZES (SP)

SÃO PAULO (SP)

ITAÚNA (MG)

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Platina

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Platina

Nelci Fatima Bortolini
e Arcoelino Bortolini

Priscila Camara Silva e
Antônio Carlos da Silva

Regina Celia Portes
e Leomar Portes

Renata Albuquerque
e Paulo Meirelles

Roberto
Delgado Arteiro

Rocheli dos Santos
e André Sbardelotto

Agrid Karine Storck Erig
e Carlos Alberto Erig

Albany Tochetto e
Edson Sirio Schneider

Aldacir
Detofol

Aline Ribeiro Silva e
Lucas de Franca Silva

Ana Carolina Fritzke
e Gian Felipe Toni

Ana Paula Vargas Lopes
e Alessandro Lopes

ÁGUA DOCE (DC)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

LAPA (PR)

GUARULHOS (SP)

RECIFE (PE)

RONDA ALTA (RS)

MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)

SEARA (SC)

CHAPECÓ (SC)

VÁRZEA GRANDE (MT)

JARAGUÁ DO SUL (SC)

RONDINHA (RS)

Atual Platina

Atual Platina Fundador

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Ouro

André Nogueira
de Brito da Silva

Andreia Carvalho dos
Santos e Jonas Stresser

Andreza Lima de Oliveira
e Alan Luiz de Oliveira

Angela Maria Lanzillo e
Paulo Henrique Lanzillo

Antoinette Martilus
Vilbrun e Renel Martilus

Carla Adriana de Ara
Ramos Baccan

ITAPERUÇU (PR)

SÃO PAULO (SP)

GUARULHOS (SP)

JOINVILLE (SC)

GUARULHOS (SP)

Sandro Machado e
Ricardo da Conceição

Sedinei Tristacci
Roberti e João Roberti

Sidiane Terezinha Zucco
e Jesum Mateus Perondi

Silvia Santos e
Francisco Souza

Simone Carvalho e Flávio
Gonçalves de Souza

Sirlaine de Azevedo e
André de Oliveira Brito

OSASCO (SP)

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR)

SÃO JOÃO DA URTIGA (RS)

ALTAMIRA (PA)

ARAPUTANGA (MT)

SEARA (SC)

BELÉM (PA)

Atual Ouro

Atual Rubi

Atual Platina

Atual Platina

Atual Ouro

Atual Platina

Atual Rubi

Tânia de Sousa Cardozo
e Genivaldo Carneiro

Tarcila Helena Araújo
e Éder Luiz Bordinhão

Tereza Aparecida Vieira
e Elson Vieira da Cruz

Vera Lúcia Grigollo
e Leonir Grigollo

Yoriko Takaki
e Fabian Takaki

Daniele Berger Mendes
e Marcos Mendes

Caroline Gonçalves
e Marcelo Adam

Claudete Schmitz e
Marino Schmitz

Claudete Maria Zanat
da Silva e Ivone da Silva

Cleber
Costa

Conceição Campos e
Eudaudo da Silva Campos

Daniel dos
Santos Teixeira

CAMPINAS (SP)

PONTA GROSSA (PR)

MIRASSOL D’OESTE (MT)

CONCÓRDIA (SC)

SÃO PAULO (SP)

SÃO PAULO (SP)

ERECHIM (RS)

CUNHATAÍ (SC)

FREDERICO WESTPHALEN (RS)

CURITIBA (PR)

SÃO PAULO (SP)

SÃO JOSÉ (SC)
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Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Atual Platina

Gildene
Santos

Juliana Andrea Sebastião
e Jefferson Sebastião

Telma Cristina Costa
Fogaroli e Alex Fogaroli

Albertina Lemos
e Carlos César Lemos

Daniella Monteiro Caldas
e Fernando de Rezende

Delvani da Conceição
e Junio César Franca

Dilva Manenti
Ferrari

GUARULHOS (SP)

JOINVILLE (SC)

SANTO ANDRÉ (SP)

BLUMENAU (SC)

RONDONÓPOLIS (MT)

XINGUARA (PA)

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR)
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PRATA

Elenilce da Rosa Comin
e Tarciso Comin

Eliane Blemer
Tchiorski Xavier

SANTIAGO DO SUL (SC)

GUARANTÃ DO NORTE (MS)

Elisa Maria Fontes Prata
e Wilde de Aguiar Prata

Erika Alves Razeira e
Michel Weslei Hencklein

Fábia de Freitas Maciel e
Willians Santana Maciel

Fabricio
Kaiser

Mariza Sousa e Sandro
Severino de Lima

Marlene Cecilia
Taglieber

Mayara Knoryk
e Ronei Jaciel Ulbrich

Miriam Oliveira Alves e
Aristeu Calheiros Alves

Mônica Bontorin e
Altamir José Bontorin

Nadir
Ginder

IPATINGA (MG)

DOBRADA (SP)

SÃO PAULO (SP)

VICTOR GRAEFF (RS)

ITAQUAQUECETUBA (SP)

SANTO CRISTO (RS)

MAFRA (SC)

SÃO PAULO (SP)

MORRETES (PR)

SANTA ROSA (RS)

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Platina

Fernando
Kegler

Franciela Aparecida Maia
e Márcio José Trombetta

Gliciana da Silva e Eduardo
José da Silva Neto

Gonçalina de Souza e
Jully Pierra de Souza

Iliane Aparecida Trevizan
e Joelmir Cemin

Ivanete Cecilia Vargas e
Rodrigo Duarte Vargas

Natalia Pereira de Lima e
Lucas Francisco de Lima

Priscila Torres Silva
e Fabiano Torres Silva

Priscilla Tavares e
Wagner Costa Tavares

Rita Ksenco
e Rudinei Ksenco

Roberta Ferreira
Vaz da Silva

Rosa Ost
Steffen

CUNHA PORÃ (SC)

AMETISTA DO SUL (RS)

FEIRA DE SANTANA (BA)

CUIABÁ (MT)

AMPÉRE (PR)

GETÚLIO VARGAS (RS)

PIRASSUNUNGA (SP)

SÃO PAULO (SP)

MARABÁ (PA)

ERECHIM (RS)

PORTO ALEGRE (RS)

ARABUTA (SC)

Atual Rubi

Atual Ouro

Ivanilde Scussiatto
Eyng e Osmar Eyng

Ivanir Renner
e Valdecir Jonikaits

Jonathas
Barbosa Rubira

Jung
Boon Kim

Kelly Berna dos Santos
e Henrique de Jesus

Laura Olegaria Serafina
e Edson Luis Tidre

Rosangela Fortuna
e Gilmar Fortuna

Rosicler Rodrigues e
Valdemar Pereira

Sandra Regina Pinto e
Admilson de Jesus Pinto

Sidinara Rodrigues e
Tobias Rodrigues

Silvedia
Becker Mayer

Solange
de Carvalho

PONTA GROSSA (PR)

AMPÉRE (PR)

GUARULHOS (SP)

SÃO PAULO (SP)

GUARULHOS (SP)

JOINVILLE (SC)

SANADUVA (RS)

CAPANEMA (PR)

TANGARÁ DA SERRA (MT)

PALMITINHO (RS)

MONDAÍ (SC)

CHAPECÓ (SC)

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Atual Ouro

Lecir Mendes e
Aroldo Ilson Mendes

Luciane Monteiro Torres
e José Roberto Torres

Márcia Verissimo Souza
e César Augusto Souza

Maria das Graças Barros e
Isaac Samuel Nascimento

Maria do Amparo Silva
e Marcos Henrique

Maria
Salete Berte

Solange Zomer Kunkel
e Milton Kunkel

Sueli Maidana
Bandeira

Susimar Pilatti Bergossa
e José Bergossa

Tainá dos
Passos Moreira

Taisa Pereira Cruz Silva e
Magno Guimarães Silva

Tânia Maria
Rechiax

AMPÉRE (PR)

GUARULHOS (SP)

ITABUNA (BA)

MACEIÓ (AL)

MOGI DAS CRUZES (SP)

SORRISO (MT)

FLORIANÓPOLIS (SC)

CARAZINHO (RS)

FREDERICO WESTPHALEN (RS)

PONTA GROSSA (PR)

FEIRA DE SANTANA (BA)

CASCAVEL (PR)

Atual Ouro

Atual Ouro

Amway Empreendedores | 80

Marinalva Jesus Dantas
e Severino Laurindo Primo

Marisa Marafon Barcki
e Silvestre Barcki

Maristela Aparecida
Seben Camilotto

Tatiane Costa Lopes
e Eliseu Lopes

Tatiane Paternoli Heinzen
e Wilian Jardel Heinzen

Thais Taeko Kurauti e
Sérgio Minoru Kurauti

Vanessa Santos e
Joelson dos Santos

SÃO PAULO (SP)

PINHAL DE SÃO BENTO (PR)

SORRISO (MS)

COLOMBO (PR)

JOINVILLE (SC)

COTIA (SP)

SÃO PAULO (SP)
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PINS DE RECONHECIMENTO

NOSSAS
QUALIFICAÇÕES

SÓ ACONTECE UMA VEZ,
SÓ ACONTECE EM LAS VEGAS
E SÓ ACONTECE POR SUA CAUSA.

Conheça um pouco mais sobre os níveis de qualificação
que você pode alcançar com a Amway
Produtor Prata
Produtor Ouro
Platina
Platina Fundador

Diamante

Rubi
Diamante Fundador

Rubi Fundador

Diamante Executivo

Safira

Diamante Executivo Fundador

Safira Fundador

Duplo Diamante

Esmeralda

Duplo Diamante Fundador
Triplo Diamante

Esmeralda Fundador

Triplo Diamante Fundador
Coroa

Saiba mais em:
www.amway.com.br
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Coroa Fundador
Embaixador Coroa

Embaixador
Coroa Fundador

SEJA UM DOS DIAMANTES QUE REPRESENTARÃO O BRASIL
NA CELEBRAÇÃO MUNDIAL DO ANIVERSÁRIO DA AMWAY
EM LAS VEGAS, EM 2019.
Para saber os requisitos desta viagem, consulte a brochura
Conquista Brasil - Novo Plano de Ganhos 2017 a 2020
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Conquistas
te levam mais longe.

A Amway é a sua melhor parceira para
empreender com sucesso. São produtos
de qualidade, recompensas financeiras,
treinamentos, viagens incríveis e muito
mais para você ter todo o apoio e segurança
para ir cada vez mais longe.
Venha empreender com a Amway!

