Olá, seja bem-vindo!
Meu nome é Weslei gomes, e estou muito contente que você
estar aqui me acompanhando.
Sou um empreendedor digital em série com foco em produtos
digitais de vários segmentos.
O meu principal foco é entregar conteúdos de qualidade
respondendo e resolvendo problemas de diversas pessoas.
A intensão desse material é mostrar os primeiros passos de
como criar um negócio online.

Como comecei?
Bom, basicamente eu comecei com uma simples dúvida de ter o
meu próprio negócio, quando descobri que era muito simples e
rápido.
Um dos maiores fatores que decidi virar um empreendedor
digital foi o meu emprego, ganhava R$ 500,00 por mês como
estagiário.
Além de trabalhar muito, ainda estudava, chegava cansado em
casa; não de trabalhar, mas da rotina e o tempo que eu não tinha
e do trabalho que eu não gostava.

Descobri que, sendo um empreendedor digital eu poderia
trabalhar em casa (o que é muito bom) em que hoje eu posso
trabalhar o tempo que quiser. E consegui a liberdade financeira.
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Não Existe Nenhuma Fórmula Magica
Sei que muitas pessoas falam histórias muito boas e incríveis de
ganhar muito dinheiro em pouco tempo e a realidade não existe.

É praticamente impossível ganhar muito dinheiro na internet de
maneira rápida, mas não será duradouro, essa é a forma mais
rápida e insegura de ganhar dinheiro na internet.

Por isso, vou te falar 2 mentiras que eu mais escuto sobre ganhar
dinheiro rápido na internet.

Mentiras que te contam sobre ganhar
dinheiro rápido na internet
Mentira 1 – Ganhar dinheiro fácil

Nunca pense que existe um segredo ou uma mágica por aí, eles
falam que se você descobrir o segredo e a mágica, você vai ficar
muito rico, mas não vai.
• Trabalhar em casa pela internet é muito bom, mas como qualquer
trabalho exige dedicação, disciplina e não desistir até alcançar o seu
propósito.

• A realidade é que, existem métodos criados por pessoas com mais
conhecimento e aprenderam com erros próprios, que vão te ajudar
a encurtar o caminho até o sucesso do seu negócio.
• Imagina, se fosse tão fácil como falam, todo mundo seria rico, né?

Mentira 2 – Ficar rico do dia para a noite

Eu tenho certeza de que, o sucesso que você tem na vida se deve
a consistência.
• Claro que ganhar dinheiro na internet é muito mais rápido que
qualquer outro tipo de negócio, sinto te dizer que não são do dia
para a noite.

• Por isso, para ganhar dinheiro na internet você vai precisar se
dedicar muito, se empenhar e trabalhar.
• Te digo, se alguém falar para você sobre ganhar muito dinheiro de
uma hora para outra, desconfie para não ser enganado.

Forma N°1 – Ganhe dinheiro com ecommerce
Umas das formas mais conhecidas de ganhar dinheiro na
internet e criar uma loja online para vender produtos físicos.

Atualmente a internet é a forma mais preferida de fazer compras
pela maioria das pessoas. Aliás, muitas empresas estão fechando
lojas físicas e focando apenas em lojas virtuais, pois o lucro é
maior.

Um e-commerce é uma linha de produtos para revender e
encontrar um fornecedor que vai te vender um produto por um
valor e você vai revender sem sua loja virtual por um valor acima
para tirar lucro.

Você precisa saber como administrar o seu e-commerce para
conseguir ter lucro e não perda.

Para um e-commerce crescer, é necessária divulgação, além de
disponibilizar os modos de pagamento que seja melhor para seus
clientes.

Essa, com certeza, é umas das melhores formas de ganhar
dinheiro na internet, porém, você precisa saber que para montar
um e-commerce precisa de um alto investimento inicial.

Forma N°2 – Ganhe dinheiro com anúncios
no Youtube
Se você já tem um canal no Youtube com uma boa audiência,
você pode vender espaço dos seus vídeos para anunciantes.

Depois de ter um bom número de conteúdo de qualidade para
sua audiência, você pode começar a fazer alguns anúncios.

Ou também, fazer 20 ou 80, ou seja, você pode oferecer 20% de
anúncios e 80% de conteúdo.

Faça anúncios em seus vídeos, prestando atenção sempre na
qualidade e finalize com uma chamada para ação.

Faça sempre conteúdos atualizados no seu canal e com
consistência.

Forma N°3 – Ganhe dinheiro com produtos
digitais

Essa forma de ganhar dinheiro na internet é a que eu trabalho e
mais gosto, de longe, é o que me deu mais resultado e que tem
um potencial muito grande em crescimento.

Além disso, é a forma mais fácil e rápido de começar o seu
negócio do zero, sendo afiliado ou produtor.

A internet dá muitas possibilidades, ela te entrega muitas opções
para você ganhar dinheiro.

Como citei, tenho certeza que é a forma mais rápida, fácil e sem
gastar muito para se ganhar dinheiro na internet é com produtos
digitais.

Produtos digitais são produtos em que a internet é usada como
plataforma de compra e venda, ou seja, nenhum estoque, sem
entregas, nada físico e etc.

O que são produtos digitais? São e-books, Vídeo aula, áudio book
e etc.

Uma ótima notícia, você mesmo pode criar esses produtos
digitais, de maneira simples e rápida, pois hoje existem muitas
ferramentas para te ajudar a fazer isso.

Qualquer conhecimento que você tem pode se transformas em
um produto digital para vender na internet.

Mas, se você não optar em ser um produtor digital, você pode
escolher em ser um afiliado. Você pode criar um produto e se
afiliar em vários produtos, de outros produtores.

Como ser um produtor digital
Criar um produto digital é muito simples, basta apenas ter um bom
conhecimento sobre aquele assunto, desde culinária, perda de peso,
finanças pessoais e até adestramento de cães.... São muitas ideias.
• Qualquer conhecimento se transforma em produto digital;

• Você pode criar um curso em vídeo, com cerca de 15 vídeos
ou criar um e-book, escrevendo textos de acordo com o seu
conhecimento;
• Tenho certeza de que você tem algum conhecimento em
alguma coisa, caso você conheça alguém que tenha, você
pode criar uma parceria.

• A pessoa cria o produto digital, e você fica com a parte de
vendas e marketing.

Como ser um afiliado
Ser um afilado é muito fácil, basta se cadastrar em uma plataforma de
afiliados, como a Hotmart, Eduzz e Monetizze, escolha o produto que você
quiser se afilar.

• Essas plataformas são gratuitas, faça seu cadastro e escolher o
produto para promover e se afiliar.

• Eu recomendo a começar como afiliado digital, além de não precisar
de nenhum investimento no começo, você pode receber altas
comissões por cada venda que você fazer.

• O valor das comissões variam entre 30% a 70% do valor do produto,
o que muito bom e interessante.

Forma N° 3 – Ganhe dinheiro sendo afiliado
investidor
O afiliado investidor é uma boa ideia de começar a ganhar
dinheiro na internet. Nesta afiliação você vai escolher o produto
que vai promover e começar a fazer a fazer anúncios que levam
os clientes direto para a página de vendas do produto.

A mete de um afiliado investidor é fazer com o maior número de
pessoas clique no seu anúncio.

Para se tornar um afiliado investidor é começar fazendo
anúncios, recomendo que você use o Facebook e Google ads.

O Facebook ads é a plataforma mais usada por afiliados e
investidores, pois é uma plataforma muito simplificada e você
consegue separar os potenciais compradores por idade, gênero,
interesses, etc.

Forma N°4 – Ganhe dinheiro sendo afiliado
autoridade
Como afiliado autoridade você vai posicionar como alguém que
tem um bom conhecimento no nicho que escolher. Além disso,
você não vai precisar vender o produto de forma direta.

Como afiliado autoridade você vai se posicionar como um
especialista que sabe muito sobre aquele assunto e vai ajudar e
dar dicas sobre aquele assunto, oferecendo a solução que elas
precisam, a partir do seu conteúdo.

Forma N°5 – Ganhe dinheiro como
freelancer
Se você tem habilidades com redação, traduz, programa,
designer, fala outro idioma ou outras coisas, você pode fazer um

cadastro no Workana, que é um site de freelancers, venda os
seus serviços lá, nesta plataforma.

Você também pode trabalhar em serviços de consultoria, caso
você tenha especialidade em alguma área, como moda, finaças,
desenvolvimento pessoa e etc.

E o melhor, usando o marketing digital, você vai pode roferecer
os seus serviços de freelancer para outras pessoas de todo canto
do mundo.

Quem já tem experiência como ganhar dinheiro na internet
recomenda que iniciantes comecem como freelancer, pois o
retorno é mais rápido.

Forma N°6 – Ganhe dinheiro com outros
programas de afiliados
Você já viu como ser um afiliado aqui, como funciona a venda de
produtos e sobre os diferentes tipos de afiliados digitais.

Agora, você verá mais uma pouco de programas de afiliados e
saber que hoje grandes empresas que também trabalham com
neste tipo de plataforma.

Assim como nas plataformas de Hotmart, Eduzz e Monetize,
existem outros programas de afiliados que funcionam parecidos.

Mas para você conseguir ser afiliado de grandes empresas como
Americanas, Magazine Luiza, Amazon, Nike, etc., primeiramente,
você terá que ter um blog ou site, conseguir muito tráfego diário,
ter um conteúdo de qualidade e que seja relacionado com o
produto que você se afiliou e começar a divulgar o seu link de
afiliado.

Forma N°7 – Ganhe dinheiro com blog
Eu acredito que a criação de um blog seja a maneira mais segura
de construir um negócio para ganhar dinheiro pela internet.

Por que? Por mais que você invista em outra redes, esta não é
sua plataforma, regras do Facebook e Youtube podem mudar, e
por fim, o seu trabalho vai por agua a baixo. Agora se você criar
um blog, ele é totalmente seu e as regras são suas.

Além disso, o blog pode crescer progressivamente.

Forma N°8 – Ganhe dinheiro usando
Adsense no seu blog
O Google Ads, permite que você ganhe dinheiro com anúncios
que disponibiliza, colocando nas laterais ou no topo do seu blog.

Para ter o Google Ads no seu blog você precisa se cadastrar no
site e adicionar os blocos dos anúncios em seu blog.

Na maioria das vezes você recebe alguns centavos por cada
clique e você precisa ter um bom trafego diário para que valha a
pena.

Forma N°9 – Ganhe dinheiro montando uma
empresa online
Sabia que grandes empresas começaram pela internet? E o
melhor com pouco investimento e que hoje são bilionárias.

Você pode criar uma empresa online e começar como uma
startup, como muitas empresas que existem hoje.

E, se você tem em mente ideias que podem revolucionar, você
poderá ganhar muito dinheiro criando essa empresa.

Você pode fazer uma equipe para te ajudar com a vendas ou
usar um sistema para isso, pelo menos no começo. Sempre

invista em marketing e publicidade nas redes sociais como o
Youtube, Instagram e Facebook.

Não tenha dúvida, um negócio na internet pode dar muito certo,
por que as pessoas estão sempre procurando mais e mais
produtos e serviços pela internet e o que parece é, sempre vai
aumentar, o que já é realidade.

Forma N°10 – Ganhe dinheiro vendendo o
seu conhecimento
Ganhe dinheiro na internet vendendo o seu conhecimento. Sabe
a Aula De, Descomplica e escolas de inglês online? Eles faturam
milhões por ano, o que acha de dar umas aulas online?

As pessoas estão dispostas a pagar para aprender sobre muitas
coisas no campo do conhecimento, desde culinária e jardinagem
até fabricação de sabão ou de velas.

Ensinar a tocar violão, dançar, adestrar cães e gatos, fazer yoga,
informática, etc. São ótimas ideias para dar aulas online.

Conclusão
Essas foram 10 formas de ganhar dinheiro na internet. Espero
que você tenha se identificado com alguma delas e comece a
colocar tudo em prática hoje mesmo.

Coloquei neste e-book os 10 principais mercados que mais dão
lucro, espero que sua mente tenha aberto, trabalhar na internet
pode mudar a sua via, claro, com dedicação e foco o resultado
vem.

Sei também que algumas dessas formas de ganhar dinheiro na
internet é necessária experiência, mas, caso você não tenha
estas características, você pode escolher outras opções.

O que te impede de que você se torne um especialista em
qualquer área e ganhar muito dinheiro? O que te impede de
realizar os seus sonhos? O que te impede de poder comprar o
que quiser? Basta ter foco e se esforçar.

Por isso recomendo que você faça o Formula negócio online,
porque eu fiz e muitas pessoas, e elas tem um resultado muito
bom.

