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IMAGINAÇÃO 

 Imagine ganhar dinheiro através da 

internet. 

 Imagine ganhar dinheiro online 

suficiente para viver e sustentar sua 

família.  

 Imagine ter liberdade para trabalhar 

no horário que quiser, e mesmo assim 

continuar recebendo dinheiro. 

 Imagine passar férias com a família em 

um hotel fazenda com todas as regalias 

que você pode querer, você sabe que 

está entrando dinheiro na sua conta 

graças aos seus negócios na internet. 
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PESSOAS “NORMAIS ” NUNCA GANHARÃO 

DINHEIRO NA INTERNET 

 Para fazer negócios na internet é necessário 

pesquisar, montar um site, criar bons conteúdos e 

divulgar.  
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 As pessoas entram para os negócios na internet e 

quando percebem que muito trabalho está 

envolvido elas desistem. 

 Aprender novas habilidades 

 Investir algum dinheiro 

 Trabalhar por meses para só então começar a ganhar 

dinheiro. 

4 



 Ganhar dinheiro na internet é um negócio sério, 

como qualquer outro. 
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DECLARAÇÕES ABSURDAS 

 Promessas vazias sobre dinheiro fácil na internet 
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Ganhe dinheiro enquanto dorme 

Trabalhe pouco  

e ganhe muito 

Tenha muito  

tempo livre 



COMO TRABALHAR EM CASA 
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DECLARAÇÕES ABSURDAS 

 Fazem tudo para parecer tão simples, quando na 

verdade não é.  

 A verdade é que ganhar dinheiro na internet não 

é fácil e nem rápido. Se fosse, todo mundo estaria 

fazendo negócios na internet.  

 Tenha pensamento diferenciado 

 As loterias sobrevivem porque milhões de pessoas 

jogam. 

 Acidentes de trânsito acontecem porque tem gente 

que bebe e acha que pode dirigir. 
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1. VONTADE DE APRENDER É 

FUNDAMENTAL 

 Para iniciar um negócio na internet não é preciso 

ter diplomas nem experiência comprovada na 

carteira de trabalho. 

 

 Você só precisa ter vontade de aprender. 

 

 Aprender a criar um site, divulgar este site para 

as pessoas certas, encontrar ou criar um produto 

para vender, mostrar para as pessoas os 

benefícios do produto, etc. 
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 Um dos aspectos principais do SUCESSO, não só 

no negócio online é ter EXPERIÊNCIA. 

 Experiência não se compra nem se vende.  

 Experiência se consegue FAZENDO, COMEÇANDO, 

TENTANDO. 

 À medida que o tempo passa aprenderá coisas novas, 

o aperfeiçoamento ocorre naturalmente, você 

consegue desenvolver as habilidades necessárias para 

tocar seu negócio e descobre na PRÁTICA as coisas 

que funciona e não funcionam para você.  

 

QUERER uma coisa é fácil, qualquer um QUER. 

BATALHAR PARA CONSEGUIR é outra 

história. A maioria não quer.... 
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2. SÓ GANHAR DINHEIRO NA INTERNET 

QUEM DEDICA TEMPO 

 Emprego convencional – no mínimo 8 horas por 

dia, 5 dias por semana, para ganhar um salário 

que dá vontade de chorar.  

 O mundo na internet não é só apertar uns botões 

e em questão de minutos chove dinheiro. NÃO 

NO INÍCIO!!! 
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2. SÓ GANHAR DINHEIRO NA INTERNET 

QUEM DEDICA TEMPO 

 Um negócio na internet realmente possibilita que 

você tenha muito tempo livro.  

 Mas é assim apenas para quem JÁ GANHA 

DINHEIRO e POSSUI BOA EXPERIÊNCIA, 

podendo assim manter o negocio quase 100% no 

piloto automático. 
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 Quem está começando precisa TRABALHAR 

MUITO e durante MUITO TEMPO para chegar ao 

nível de colocar no piloto automático. 

 O segredo é usar BOA PARTE DO TEMPO que 

você tem sobrando para trabalhar no seu negócio 

na internet. Evite: 

 Olhar besteiras na TV; 

 Perder tempo enviando emails; 

 Conversando fiado no MSN; 

 Navegando à toa. 

 

PARE DE FAZER ISSO E USE ESTE TEMPO 

PARA TRABALHAR EM SEU NEGÓCIO 
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 Garoto de 8 anos abre negócio 
próprio na Internet e vira 

milionário 

 Harli Jordean sempre foi obcecado 
por bolinhas de gude desde que tinha 
seis anos. Ele costumava dormir com 
elas embaixo do travesseiro. A última 
coisa que ele falava antes de dormir é 
‘bolinhas de gude’ e elas são as 
primeiras coisas que ele menciona de 
manhã. 

 Quer produzir suas próprias bolinhas 
de gude na China para vender para 
lojas do mundo inteiro. Ele como 
chefe, ele é muito tranquilo, mas tem 
suas próprias ideias de como fazer as 
coisas. 14 



ROBERTO SHINYASHIKI 

 “Não conheço ninguém que conseguiu realizar 

seu sonhe sem sacrificar feriados e domingos pelo 

menos uma centena de vezes.” 

UM MEIO UMA DESCULPA? 

 Quem quer fazer alguma coisa, encontra um 

MEIO. 

 Quem não quer fazer nada, encontra uma 

DESCULPA. 
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3. É PRECISO INVESTIR DINHEIRO PARA 

GANHAR DINHEIRO 

 Negócio fora da internet:  

 Gasta muitos reais 

 Alugar ou comprar um espaço comercial 

 Fazer estoques 

 Manter funcionário 

 Despesas mensais, dentre outras. 
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 Negócio dentro da internet: 

 Negócio é negocio, seja ele dentro ou fora da 

internet. 

 Não custará suas economias ou um 

empréstimo, mas mesmo assim você terá que 

investir algum dinheiro continuamente.  

 Você tem que investir em:  

 Com o treinamento aprenderá técnicas, atalhos e 

princípios que de outra maneira só seria aprendidos 

pelo método da tentativa e erro; 

 Investir em um site é o fundamenta é o seu site que 

atrai clientes e vende para eles.  

 Investir em ferramentas  necessárias para facilitar e 

acelerar o trabalho automatizando tarefas, poupando 

tempo e aumentando seus lucros. 

 Investimento financeiro inicial é R$100,00 por 

mês. No início investe mais. 
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4. PERSISTÊNCIA É O SEGREDO  

DO SUCESSO 

 “Persistência significa trabalhar por 

MESES e até mesmo ANOS para ter 

sucesso.” 

 O tempo necessário para alcançar o 

sucesso desejado na internet depende de 

vários fatores: 

 Tipo de negócio que desenvolve 

 Seu esforço 

 Sua capacidade 

 Tempo que você dedica para trabalhar no 

negócio. 
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 Um pequeno empreendedor demora 

06 meses para ganhar R$300,00. 

Depois de alguns anos a renda 

mensal pode chegar a R$1000,00 ou 

mais. 

 Se quer ganhar dinheiro suficiente 

para largar seu emprego e viver 

apenas de internet, você podera 

demorar anos para conseguir isso.  

 Se quiser ganhar uma renda extra, 

alguns meses serão necessários, no 

mínimo. 
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Nao existem pessoas que fracassam, existem apenas pessoas 

que desistem. 

Persista por meses, por anos, e então você terá sucesso em 

qualquer coisa que for fazer. 
 



5. NÃO SE DISTRAIA DURANTE O EXPEDIENTE E 

CONCENTRE-SE PRIMEIRO EM APENAS UM NEGÓGIO. 

 O que podem lhe DISTRAIR durante o horário de 

trabalho, diminuindo sua produtividade e 

concentração.   

 Na hora de trabalhar no seu negócio online: 

 Desligue o celular 

 Feche o msn e as redes sociais 

 Não abra facebook 

 Desligue a TV. 
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6. SAIBA EXATAMENTE O QUE VOCÊ QUER 

E ENTÃO CONSIGA 

 Ganhar dinheiro na internet será mais difícil 

ainda se não souber quanto quer e precisa 

ganhar.  

 Tem gente que ama o emprego e que não sairia 

dele tão fácil. Essas pessoas procuram maneiras 

de ganhar dinheiro na internet pois precisa de 

uma renda extra.  
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6. SAIBA EXATAMENTE O QUE VOCÊ QUER 

E ENTÃO CONSIGA 

 Tem gente que odeia o emprego, quer mais tempo 

livre. Essas pessoas ficariam felizes em viver de 

internet, ou seja, ganhar dinheiro suficiente para 

se manter trabalhando exclusivamente com o 

próprio negócio na internet. 
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7. PROMOVENDO PRODUTOS E SERVIÇOS 

DE OUTROS SITES 

 Você precisa é de um computador conectado a 

internet e a habilidade básica para enviar emails, 

navegar e, mesmo que não tenha habilidade para 

criar sites, poderá simplesmente criar um blog 

para divulgar os produtos, usando um serviço 

gratuito como o Blogger, WordPress, Joomla. 
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7. PROMOVENDO PRODUTOS E SERVIÇOS 

DE OUTROS SITES 

 Programa de Afiliado - recomendar um bom 

filme e a companhia de cinema deposita algum 

dinheiro em sua conta (comissão)  
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 Cerca de 21% das vendas online no mundo foram 

feitas através da recomendação de afiliados.  

 Essas vendas gerou renda para afiliados – pessoas 

comuns como eu e você – que souberam aproveitar que 

passa despercebida da maioria dos internautas.  

 

 Como escolher o melhor programa de afiliados 

para participar:  

 Recomende somente produtos nos quais você confie. 

 O programa de afiliados é confiável 

 A companhia por trás do produto oferece garantias e 

um serviço de pós-venda. 

 A companhia que vende o produto, realmente sabe 

vender na internet. 

 Quanto de comissão você irá ganhar em cada venda.  
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8. VENDAS PELA INTERNET 

 Para vender pela Internet você precisa ter: 

 Uma empresa aberta, CNPJ, contador, pessoas  para o 

telemarketing  CALMA 

 

 Não  necessariamente para começar o seu negocio 

virtual, você vai precisar de tudo isso, pois você pode 

muito bem em sua garagem atender aos telefones e dar 

conta de responder aos Email dos clientes. 

 O tipo de publicidade vai depender do produto e do 

nicho de mercado que está entrando: 

 Blogs, Redes Sociais, Sites comparadores de preço, Google 

Adwords 
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PARA RECEBER O DINHEIRO DO SEU CLIENTE 

 Pode usar um dos sistemas de pagamento 

disponíveis pela rede: 

27 



SUGESTÕES PARA DEFINIR O PRODUTO 

 

 InfoProdutos - você vai precisar de um Domínio e uma 

Página chamativa na Internet, um produto que queira 

comercializar, juntamente com um Sistema de 

Pagamento para receber o dinheiro dos seus clientes; 

 

 Prestação de Serviço - um sistema de 

orçamento/pagamento, você pode muito bem 

oferecer/atender aos seus clientes. 
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SUGESTÕES PARA DEFINIR O PRODUTO 

 

 Fornecedores e Distribuidoras - adquire o produto com 

um valor mais baixo e revende mais caro.Exemplo, 

comprar direto de outros países como EUA e China. 

 

 Revenda e Representação - através de parcerias com 

comerciantes de sua região, você pode se oferecer para 

expandir o canal de vendas dele pela Internet e 

negociar uma margem de comissão (aproveitando 

assim toda a estrutura da empresa); 
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TEMAS DE TRABALHO  

1. Leilão na internet; 

2. Franquia digital; 

3. Empreendedores digitais; 

4. Programa de Afiliados; 

5. Empresas de Pagamento digital; 

6. Ferramentas uteis para desenvolver um negócio 

para internet. 

 

 Observações:  

Quem criou? Quando surgiu? Explicar como funciona. 

Quem utiliza? Descrever todos os detalhes sobre o tema. 

Quais são os mais novos empreendedores? O que eles 

criaram? Qual o propósito? Descrever todos os detalhes 

sobre o tema.) 
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