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O Livro digital que você está para ler é um alerta, mas não um alerta gratuito: é
uma chamada de atenção que você precisa levar para ficar esperto. Entenda a
partir de hoje que você é empreendedor. Todos somos. Encare isso como um fato
sem discussões e ponto. A final empreender é uma jornada repleta de altos e
baixos, que exige atitude, visão, valores e capacidade de fazer acontecer, mesmo
quando tudo parece dar errado.

O segredo é criar um negócio sem ir à falência.

Mais como fazer isso?

Aprendendo com os grandes empreendedores de sucesso, observei 3
características comuns: A primeira é ser autodidata e apostar numa educação
continuada que é a chave do sucesso na era do conhecimento. Segunda é sair da
zona de conforto, criar algo inusitado ou melhorar algo que já existe e apresentar
para o mercado uma novidade. Última é pensar estrategicamente em sua carreira
e em seus negócios utilizando a internet como ferramenta de vendas.

A evolução digital tem transformado a sociedade em todas as suas dimensões,
com crescimento da banda larga e a mobilidade, fazem com que a disponibilidade
e o acesso a informação, em tempo real, mude a forma como aprendemos.

Atuo há quase duas décadas nas áreas de marketing e negócios. Como consultor
e palestrante nas áreas de tecnologia e marketing, tenho presenciado a
velocidade crescente com que o espaço digital se modifica e torna-se mais
humano. Após uma década de mudanças, a internet tornou-se a principal
plataforma de comunicação do planeta, como também, aprendizagem,
relacionamento, negócios e entretenimento. Com isso, cria-se um dna digital que
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transforma a web no cérebro global conectado a coisas e pessoas o tempo todo.

Esse novo cenário tecno-social traz consigo muitas possibilidades para ampliar as
conexões a fim de multiplicar o potencial humano e transpor o modelo de
sociedade baseado em átomos agora em bits e bytes.

Com isso, amplia-se a comunicação, aprendizagem e o comércio virtual através
das plataformas online, como por exemplo: tecnologia mobile e de voz, redes
sociais on-line, vídeos imersivos, games e e-books com alto grau de interação.

Isso requer um maior preparo das pessoas que atuam nesse contexto. Nesse
sentido, a análise dos aspectos metodológicos da prática da docência online
independente é essencial para que possamos acompanhar de forma a evoluir
para um modelo de educação adequado ao mundo digital.

A era digital requer novas habilidades tanto de aprendizes quanto de
professores. Acredito que esse seja o maior desafio para o professor
independente online, pois exerce um papel essencial para uma experiência mais
rica de ensino e transformação.

Mas como deve ser essa nova forma de ensino na era digital? Quais ferramentas
utilizar? Pensando nisso e baseando-me em minhas pesquisas e em minha
experiência como professor, escrevi este livro digital(ebook) com o objetivo de
apresentar um passo a passo simples de como transformar o seu conhecimento
em um produto digital lucrativo.

Mudar a sua realidade, a partir da internet, e criar negócios mais rentáveis para
você se tornar uma pessoa mais feliz é o principal objetivo desse ebook.
Entenda a teoria, e pense em como uma ideia semelhante poderia ser aplicada ao
seu negócio.
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Elaborei esse ebook a fim de trazer para literatura de internet uma visão clara
sobre como o professor independente pode utilizar as ferramentas online que
surgem a cada minuto e aliar a estratégia e a tática de mercado. Boa parte deste
ebook é direcionada para micros, pequenas e médias empresas, além de
profissionais liberais, porque existe pouca literatura disponível sobre o
assunto.

Sendo a internet um espaço de distribuição de informação (nova moeda) e hoje
gerador de renda que pode mudar o cenário social do país através do ensino
contínuo de profissionais a utilizarem boas estratégias de negócios. Entretanto, o
profissional deve estar disposto a pagar o preço de mudar a maneira de fazer
negócios, adotando um novo modo de pensar e de agir no mercado onde o
dinheiro é muito mais bits do que átomos.

Para tanto, esse livro digital mostra para leitor o "que fazer", para depois
aprender na prática "como fazer". É possível encontrar profissionais que sabem
"como fazer", que normalmente, esta relacionado a manipulação das ferramentas,
contudo não fazem a mínima ideia do "que fazer".

O livro digital é dividido em três partes: 1) Presença Digital; 2) Produto
Digital; 3) Ferramentas

Esse ebook não pretende esgotar o assunto, e nem poderia ter devido ao
ambiente digital que se modifica o tempo todo, mas servir de ponto de partida
para novos empreendedores.

O presente livro digital vai fornecer referências a fim de que as informações
possam ser atualizadas. Segundo provérbio Chinês "O importante não é dar o
peixe, mas ensinar a pescar."
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Estrutura do livro
Esse ebook se divide em três partes, composto de um total de 8 capítulos, da
seguinte maneira:
Na Parte 1, nos primeiros capítulos do livro discutiremos o que lhe dará base
para entender o mercado em que vivemos: plataformas, novo consumidor digital,
páginas e mindset empreendedor.
Na Parte 2, denominada "Produto Digital", apresenta o passo a passo da
implementação da estratégia com diversas dicas de como ir de um ponto A a um
ponto B utilizando a web.
Na Parte 3, intitulada "Ferramentas", apresenta novas ferramentas disponíveis
para seu negócio.

O ebook traz muitas informações que deverão ser analisadas de forma que você
tenha sempre em mente como elas podem ser aplicadas ao seu negócio. Caso
algum ponto seja insuficiente, vá ao Google e pesquise mais pela informação
apresentada. Esse material desafia o leitor a ir cada vez mais longe. Cada página,
cada linha e cada frase foi pensada de modo a lhe trazer insights diversos de
como criar um negócio lucrativo.

Faça também sua inscrição no curso CIZ - Como Iniciar do Zero seu negócio
digital, tanto no curso online quanto no presencial(quando abrir), e assim obter
um conteúdo mais completo somando-se a uma experiência de aprendizado
única.
Para
saber
mais
sobre
o
curso
online,
acesse
www.comoiniciardozero.com/ja

Em caso de dúvida sobre o conhecimento adquirido aqui, terei maior prazer em
ajudá-lo.
Você
pode
entrar
em
contato
comigo
pelo
email
walmir@walmirlima.com.br ou por meio de alguma das redes sociais em que
estou presente pelo nickname de "walmirteacher" ou "walmirdigital".

Boa leitura e não esqueça: a vida passa mais o conhecimento permanece.
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Por onde iniciar? Quanto você precisa investir? Será que esse negócio
dar certo? Quanto você esta disposto a pagar o preço pelo seu esforço? Você tem
disponível esse investimento? Seu negócio já está testado(beta)?Será que esse
método serve para meu negócio?
Essas são as dúvidas mais comuns que durante a leitura vou
apresentar uma forma realmente simples de você compreender e iniciar o seu
próprio negócio com custo zero(ou quase). Agora seu sonho pode ser
transformar em realidade, e conquistá-lo só depende de você acreditar que
essa será sua jornada rumo a liberdade financeira.
Se você busca:
1- Ter um negócio digital próprio Eu S/A
2- Renda extra utilizando a internet
3- Poucos clientes e uma receita baixa
4- Falta tempo para família ou para si mesmo.
Eu também passei por alguns desses problemas. Após muitos erros e
acertos, estudos, cursos e treinamentos, finalmente conseguir resolver
problemas crônicos do meu negócio que tanto me incomodavam e me
impediam de crescer o quanto eu almejava.
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Então, qual é a grande sacada?
Eu passei a aplicar novas estratégias do marketing de resultado de
forma mais precisa.
Vou dividir com você estas estratégias e de alguma forma vai ajudar
você a solucionar seus problemas.

BARREIRA 1: Ter um negócio digital próprio - Eu S/A
Imagine ganhar R$ 700 R$ 1.000 por dia. Ou ganhar R$ 100.000 por
mês. Seria ótimo, não é mesmo.
A pergunta agora é o que você seria capaz de fazer ou qual esforço
está dispostos a empregar para alcançar esse objetivo? Dormi pouco?
Trabalhar nos finais de semana? Sacrificar alguns hobbies...
Seja sincero comigo agora. Acredita que isso é possível? Você
atualmente consegue? Se você respondeu que sim, continue sua leitura. Mais
se respondeu que não, a seguir vou te mostrar que algumas pessoas já
conseguiram fazer não somente alguns reais por mês, mais atingiram 6
dígitos em seus negócios digitais.
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Segue os links:
Oportunidades da economia digital ou com Conrado Adolpho fez R$1 milhão em 10 dias
Garoto de 14 anos cria aplicativo e fatura cerca de R$ 100 por mês
"R$55 mil em 30 minutos" com Jonathan Taioba
Marcel Sampaio - R$ 10 798,00 em 4 dias
O Funil de R$1 milhão - Vinícius Possebon

É certo que todos os resultados não foram alcançados de bate e pronto.
Temos neste processo um início de aprendizado, aplicação do conhecimento e
os resultados devidamente medidos. Agora me responda, por que você não
pode ser o próximo EDS (Empreendedor Digital de Sucesso)?

16

BARREIRA 2: Renda extra utilizando a internet
O objetivo de ter uma renda extra é ter mais de uma fonte de renda
como também a diluição do risco de depender de um único meio de
sobrevivência. A melhor renda extra se chama renda passiva. A renda passiva
é uma das várias formas de estratégia inteligente de renda, sendo aquela que
você constrói e faz com que o dinheiro trabalhe por você e não o contrário. Eis
alguns exemplos para melhor entendimento: uma receita (dinheiro) que você
recebe todo mês por um trabalho que foi realizado no passado. Desta forma, o
seu tempo de trabalho terá mais valor.
Outro exemplo é o caso do Carlos que tem dois empregos e trabalha
mais de 12hs por dia durante a semana. E ele trabalha 60 horas por semana e
ganha R$ 5.000,00 por mês. Não é um salário ruim, mas requer bastante
sacrifício. Carlos faz parte de uma estatística da Organização Internacional do
Trabalho, que revelou, 60% dos brasileiros têm jornadas de trabalho superior
a 40 horas semanais, 20% dos brasileiros trabalham mais de 48 horas por
semana (2008).
Portanto, ter um segundo emprego aumenta mais sua receita e padrão
de vida, contudo reduz suas chances de se tornar um empreendedor digital
pelo tempo que essa atividade inicialmente requer. Reduz também o seu
tempo com sua família como também aumenta a probabilidade de adquirir
doenças causadas pelo cansaço excessivo.
Então, o que fazer?
Não largue tudo agora para se tornar um empreendedor digital
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profissional, antes se organize para ter as duas atividades por algum tempo.
Terá de criar o Plano Alternativo ao mesmo tempo em que caminha com
Plano Principal. Sim, mais qual é a lógica disso? Segurança. Com o tempo o
Plano Principal poderá ser substituído pelo Plano Alternativo, ou seja, você e
seu negócio digital já estarão maduros para gerar receita suficiente, certo.
A ideia de diversificação de renda é muito importante para que suas
atividades não estejam focadas todas em uma única fonte de renda e seu risco
seja baixo, pois se ocorrer uma queda no setor você não sofre tanto o impacto.
Já passei por isso. Você quebra rápido e fica em uma situação muito
desconfortável durante um bom tempo, somente porque tinha baixa
diversificação de receita.
O ideal é trabalhar de acordo com a sazonalidade. Por exemplo, vender
e-book sobre como e onde comprar produtos mais baratos em Maiami para o
período natalino(época que antecede o natal e baixa estação) ou sobre como
vender um inforproduto que ensina a converter todos os seus gastos em
milhas aéreas e trocá-las(em época alta estação).
Até aqui, tudo bem. Mais pode surgir uma pergunta. Walmir, qual a sua
qualificação para me ensinar tudo isso? A resposta é simples: tudo o que eu
faço eu ensino e vice-versa. Eu trabalho online e gero receita a partir do

meu próprio conhecimento, utilizando recursos telepresenciais e
presenciais a partir da internet. Permaneci com um Plano Principal até
desenvolver o meu Plano Alternativo (venda de conhecimento) e,
atualmente, migrei totalmente para o meu Plano Alternativo, que agora é
meu Plano Principal - Empreendedor Digital360.
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Como Empreendedor Digital360 ofereço uma variedade de produtos
como por exemplo: consultorias por Skipe, Webinars ou Hangouts, Cursos e
Treinamentos Online, Inforprodutos, Assinaturas, Mentoring e vendo pela
internet palestras, cursos e consultorias presenciais. Os cursos mais
conhecidos são CIZ – Como Iniciar do Zero seu negócio digital e o ED360 –
Empreendedorismo Digital 360 – Uma visão completa do seu negócio digital
desde a escolha do nome e formalização do seu empreendimento digital,
passando por todas as áreas de gestão de um negócio digital até aplicação
prática de estratégias e táticas para crescimento quantitativo e qualitativo.
Ao longo desse ebook você vai perceber como faço o gerenciamento
dos meus ativos de conhecimento e como exploro as diversas possibilidades
que um profissional do conhecimento pode alcançar. É uma atividade muito
prazerosa e que dá muito certo. Portanto, investir em conhecimento, não é
somente uma realização pessoal mais também é uma reengenharia da
felicidade. Vejo as pessoas correndo de um lado para outro insatisfeitas pela
sua falta de tempo, férias vencidas ou dormir pouco mais. É impressionante
como o ser humano suporta toda essa carga e ainda continua de pé ate os 60
anos. Momento em que vai avaliar se valeu a pena todo esse esforço e pensa:
“ ah, se eu tivesse buscado outra opção, certamente seria mais feliz”. O
arrependimento de não ter investido em sua felicidade traz angustia e aflição,
contudo o tempo já terá passado.
Ser feliz no trabalho deve ser normal, uma vez que passamos 8 horas
por dia durante mais da metade da nossa vida nele. Veja se vale a pena passar
todo esse tempo e na maioria deles infeliz. Se você sentir que vai fica triste
todas vez que entra no seu local de trabalho, algo esta errado. Você deveria
reagir diferente. Já penso nisso?
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Já trabalhei como empregado, em poucos lugares, confesso. Logo,
descobrir que eu seria mais feliz produzindo e criando meu próprio trabalho.
Agora eu já sabia o “que fazer”, e passei a buscar o “como fazer”. Então, fui
pesquisar como tornar esse projeto empreendedor viável e realizável. Passei
a dar aulas de informática (na época) e depois montei uma empresa de
desenvolvimento de softwares e por fim uma agência de marketing digital.
Ter uma empresa não é fácil. Quem pensa que se tornar um empresário
é sinônimo de boa vida, engana-se, principalmente o micro empresário que
conta com alta carga tributária, baixo poder de barganha junto a fornecedores
e clientes, refletindo em um pequeno faturamento. E ainda trabalha mais do
que todos e entende que as possibilidades de crescimento são mínimas. E foi
assim, que me encontrei repetidas vezes até entender que estava colocando
todos os ovos na mesma cesta, tinha apostado em um só negócio e precisava
urgente de um plano alternativo. Quando mais precisei de outra fonte de
renda não tinha. Portanto, ter um Plano B ou Alternativo é questão de vida ou
morte.

BARREIRA 3: Poucos clientes e uma receita muito baixa
Muitos profissionais experientes, como é o caso de professores,
palestrantes, executivos, coaches e consultores são experts em suas áreas de
atuação e utilizam o seu conhecimento para transformar vidas.
Tenho observado a grande dificuldade que enfrentam na hora de
utilizar o marketing para se relacionar com seu público alvo e na sequencia
oferecer seu produto ou serviço.
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Alguns fazem assim. Enviam e-mails para sua lista oferecendo seu
produto ou serviço logo de cara. Outros fazem post no Facebook, outros
anunciam no Google e no Facebook e pronto. Agora é só esperar as vendas ou
os pedidos de orçamento que nunca chegam e quando chegam são
insuficientes. Isso se chama Marketing de Esperança, ou seja, você tem
esperança que vai ter muitos clientes e um bom faturamento.

A Solução
Para garantir mais vendas e construir uma marca sólida comece a
pensar em aplicar estratégias de marketing de relacionamento que é um dos
principais elementos do marketing de resultados. Como ficar conhecido sem
antes se relacionar com as pessoas. Para você criar autoridade é necessário
distribui gratuitamente um conteúdo que ajude a sua audiência a resolver um
único problema. Com a disseminação desse conteúdo você vai permanecer
mais tempo na mente do seu público e assim criar credibilidade. Com isso, vai
poder fazer sua oferta irresistível e vender mais.

BARREIRA 4: Falta tempo para família, amigos e para mim
Esse é um cenário aonde seu negócio vai bem obrigado. Muitas
atividades, novos contratos, atendimento via Skipe diário. Tudo certo. O único
problema é que não sobra mais nem o final de semana para sair com a família,
um bate papo com os amigos e até mesmo usufruir do dinheiro que está
ganhando.
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Vamos entender por que isso acontece. O profissional vende um
serviço que contém as suas horas de trabalhadas, certo. Esse bem é finito.
Digamos que você tenha disponível 12 horas por dia para trabalhar, quando
completar essa jornada, pronto acabou o estoque de horas livres. Mais pense
comigo, isso é muito bom, pois estou ganhando dinheiro todo dia. Com o
tempo vai surgir o primeiro problema: fiquei sem tempo para mim, ou seja,
queda na minha qualidade de vida. Segundo problema: por mais que trabalhe
todos os dias vou atingir um limite de receita e não vou crescer mais.
Terceiro problema: se eu ficar doente vai zerar o meu estoque de horas e
reduzir meu faturamento.

A Solução
Você se identificou com alguns dos 4 problemas citados acima? A
solução a segui pode ser aplicado a todos eles, também:
1- Criar um infoproduto (ebook, vídeo aula, curso ou treinamento
on-line ) com base no seu conhecimento. Você grava ou produz o conteúdo
uma única vez e o mercado vai consumir um número de copias infinito. Já
pensou nisso? E a melhor parte é que não tem a necessidade de você estar
fisicamente com seu cliente para entregar o produto. Desta forma você não
vende horas. Pelo contrário a sua 1 hora trabalhada, por exemplo, em que
gravou uma vídeo aula vai ser multiplicada por várias horas a medida que for
sendo vendida.
2- Utilizar as técnicas de marketing de resultados para criar
autoridade e credibilidade. Esse método parte do princípio mais básico da
forma de comunicação e da elaboração de conteúdo para comercialização. Por
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fim, você poderá ainda reproduzir quantas vezes desejar o método para gerar
mais receita, aplicá-lo no seu negócio ou de seus clientes.

3 PALAVRAS PARA VOCÊ INICIAR SEU NEGÓCIO COM PÉ DIREITO:
OPORTUNIDADE, HABILIDADE E PLANEJAMENTO
OPORTUNIDADE

É importante saber que as oportunidades aparecem não na mesma
proporção do seu tempo disponível. É preciso escolher bem e certo, pois
fará uma diferença GIGANTESCA no final. Sei que o medo existe, mas você
não deve ter medo e permanecer na mesmice, até porque a mesmice tem
um preço ENORME. Você deve manter o foco em um único caminho a fim
de aprender o método e deixar, por enquanto, outros projetos para trás.
Lembre-se que as oportunidades para seus negócios são únicas, mas tudo
tem um preço.
HABILIDADE
Investir tempo em descobrir e aperfeiçoar os seus talentos e
habilidades é fundamental. Isso requer tempo, disposição, dinheiro e
inteligência. Isso eu sei que tem. MUITOS TALENTOS. Se não tivesse não
estaria lendo esse ebook. Ninguém pode tirar seu conhecimento de você. Para
obter resultados tangíveis é necessário dar o primeiro passo para sua
formação profissional. E depois o segundo. E o terceiro, até imprimir
velocidade. No futuro você será realmente bom no que faz.
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PLANEJAMENTO
Assim como Roma foi bem planejada, e não foi construída em um dia,
você não irá criar um negócio sólido do dia pra noite. Não existe conquista
rápida. Tudo é uma questão de manter o foco no planejamento (passo a
passo), para vencer cada etapa e alcançar o objetivo maior para seu negócio e
para sua vida.
Não vou enganar você dizendo que tudo vai dar certo a primeira vez.
Isso provavelmente não vai acontecer. Postagem sem alcance, carta de vendas
que não ficou boa, email disparado que não vai ser ter efeito esperado. Não se
preocupe. Não espere ser perfeito. Faça. Os erros fazem parte do aprendizado.
Continue seguindo o método que você vai chegar lá, apenas iniciou sua
jornada.
“O Conhecimento constitui uma força somente quando está organizado
em um plano concreto de ação e dirigido a um fim definido”. Napoleon Hill
#Você no Topo

24

PARTE I – Presença Digital
Capítulo 1 - Conceitos Essenciais
Antes de começar a por a mão na massa é fundamental que você
entenda bem alguns conceitos que vamos abordar neste capítulo e que irão
formar as bases para o processo de criação do seu negócio digital.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- MindSet Empreendedor
- Conceito de “preço”
- Força do Consumidor
- Paradoxo da Atenção
- Páginas Online

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 27 minutos
“SE PENSO EM UMA COISA e digo ‘eu quero’,
pode até demorar, mas acaba acontecendo.”
Edna Onodera, empresária
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Conceitos Essenciais
Conhecer conceitos básicos e estratégias do marketing é condição
primordial para a fundamentação do seu negócio, esteja ele localizado dentro
ou fora da internet. Então, para introduzir o assunto e alinhar o
conhecimento, vamos falar um pouco sobre marketing e o comportamento do
consumidor, antes de abordar os aspectos de criação do seu negócio, que é o
foco do presente ebook.
O que é o Marketing? É a atividade humana dirigida para satisfazer
necessidades e desejos por meio de troca. Qual definição de Marketing
Digital? É a mesma definição de marketing, somente muda o ambiente, que é
virtual. Para satisfazer a necessidade ou desejo cria-se o que chamamos de
Produto.
O que é o Produto? É a oferta capaz de satisfazer uma necessidade ou
desejo por meio de uma troca. Existem diversos tipos de produtos: bens,
serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações,
informações e ideias.
MINDSET EMPREENDEDOR
É preciso acreditar e tomar a decisão de mudar. Se perceber capaz! Vou
justamente discutir sobre as amarras e obstáculos que nós mesmos criamos
para nos autosabotarmos e não sairmos do lugar. Ou pior, confundir
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movimento com ação. Explico: Movimento é uma ação sem objetivo, por
exemplo, você trabalha, trabalhar, trabalha, trabalha muito e não sai do lugar.
Ação significa você se movimentar da maneira correta, na direção certa a fim
de atingir seu objetivo. O problema é que muitos não sabem realmente qual é
o seu objetivo, com isso, fica rodeando a montanha em um movimento
circular continuo pensando que vai chegar a algum lugar. Qual é o primeiro
passo para um trabalho inteligente? Saber o seu objetivo. Uma vez que você
visualize o seu objetivo, de forma bem clara, vai traçar um caminho até ele e
simplesmente vai caminhando na direção dele. Como distinguir ação e
movimento? Com conhecimento. Você tem que conhecer muito bem o seu
objetivo, os passos para alcançar esse objetivo e o que você esta fazendo (é
como um comandante de um navio que percebe um pequeno desvio e corrige
a rota).
Para se tornar um empreendedor de sucesso (independente de estar
matriculado ou não no curso CIZ) é preciso se livrar de algumas amarras que
nos prendem a uma vida a qual não desejamos.
O que é MindSet? Mind significa “mente” e Set significa “configuração”,
então compomos o termo configuração de mente. Imagine que você esta em
uma cidade e deseja chegar a determinado lugar com um mapa que tem nas
mãos. Só que o mapa que você tem não é o de ruas e avenidas, mais um mapa
de clima. Logo, você esta com mapa errado para ler o território. O mapa é a
maneira como você vê o mundo. O mapa não é o território, pois se fosse erra
possível ler ruas e avenidas com mapa de clima e isso não acontece de forma
eficiente.
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Então, o que você deve-se perguntar: Qual é o meu mapa ou como eu
vejo o mundo? Ou por que duas pessoas têm percepções tão diferentes de um
mesmo evento/acontecimento/fato? Resposta: por que o mapa de cada um é
diferente. Talvez você goste de participar de reuniões em ambiente espaçoso,
o outro não gosta e por isso pode achar essa reunião muito chata.
As opiniões de cada pessoa, os valores e crenças criam um modelo
mental da maneira de você ler o mundo. Você pode ter na sua mente um mapa
para ler determinado território. Algumas pessoas tem o mapa errado e
sentem muita dificuldade de chegar ao objetivo. Mais será que é possível
trocar o mapa? Claro que sim. Você pode trocar esse mapa(modelo mental) e
a maneira como você ver o mundo. Isso é possível, mais não é tão fácil assim.
Você precisa trabalhar sua mente ou seu MindSet. Imagine que sua
mente seja um computador, onde tem alguns softwares instalados, tem pente
de memória, placa e etc. Você pode trocar alguns desses elementos ou pode
até descobrir algum software que esteja consumindo muita energia com algo
sem muito valor. Talvez você esteja perto de pessoas negativas que
envenenam sua mente. Talvez tenha a crença de que ricos só ganham dinheiro
por que são desonestos. E você não quer ser desonesto. Mais a grande parte
das pessoas pensa assim: “se ganhou algum dinheiro a mais é por que foi
desonesto. A lógica padrão diz que para você ganhar dinheiro você tem que
trabalhar muito das 7hs da manhã a meia noite todo o dia”. Isso não é mais
uma regra geral.
Hoje você esta descobrindo que alguns softwares que foram instalados
em sua mente, nem todos estão certos ou servem para o contexto atual. Há
30,40 ou 50 anos atrás é muito diferente dos dias atuais. Muita coisa mudou e
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pode ser que você ainda continue com as mesmas crenças de antigamente.
Tem pessoas que dizem assim acerca de determinado produto, por exemplo,
passagem aérea: “Isso é muito caro”. Sim, talvez a 30 anos atrás, mas hoje não
é mais caro voar de avião. Então, o contexto mudou e a configuração da sua
mente precisa mudar também se deseja ter um MindSet Transformador.
O que você deve fazer para prosperar? Você deve estudar quais são os
softwares, crenças, opiniões e valores que você tem instalados na sua mente,
pois isso cria o seu modelo mental. A parir do momento que você identificar
as suas crenças ou crenças limitantes (que limitam você de fazer algo), como
por exemplo: “ ah eu não sou capaz de montar uma empresa, ou não sou capaz
de passar para essa faculdade. Eu não sou capaz disso ou daquilo, eu não sirvo
para isso por que sou baixo demais ou com pouca inteligência”. O que talvez
você não saiba é que somos seres ilimitados, você pode fazer qualquer coisa
que você queira desde que, você saiba exatamente qual é o objetivo, como
você chega até lá (quais são os passos). Nesses passos planejados algumas
vezes você vai errar ou descobrir que seu plano precisa de ajustes, sem
perder a direção do objetivo principal.
Quando você começar a estudar sobre as suas crenças limitantes, vai
identificá-las e tirá-las em uma verdadeira limpeza da mente. Logo após vai
introduzir uma nova programação chamada: “Eu posso. Eu sou capaz. Eu
acredito em mim”. A partir de agora você pode fazer o que quiser desde que
você ACREDITE.
Então, se você acredita que você é capaz, eu também acredito em você
e em seu sucesso. Mais se você não acreditar em você eu não vou conseguir
fazer nada para te ajudar. Não adianta somente eu acreditar em você. Você
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precisa acreditar em si a fim de poder fazer o que quiser para chegar ao topo.
Ser um empreendedor digital é muito mais do que aprender a fazer um
infoproduto ou montar um negócio digital. É dar o salto para uma nova vida.
Se você já ouviu o meu podcast "mindset transformador", sabe que eu falo
bastante desse assunto porque eu estudo e pratico mudanças no meu mindset
continuamente. Um Mindset voltado para o sucesso é realmente algo
transformador que pode levar você àquela posição que você tanto sonha mas
não se acha capaz de alcançar.
CONCEITO DE “PREÇO”
O preço é o mais importante em nossa economia física (átomos), como
é no ambiente online (bits). Para você entender com clareza essa nova
economia, leve em consideração que existe um mundo completamente novo
de possibilidades ilimitadas. A internet das coisas globaliza os processos e
permite a representação da forma humana em espaço digital. Como diz o
filósofo alemão Shopenhauer “Todo homem toma os limites de seu próprio
campo de visão como os limites do mundo”.
Você já ultrapassou os seus limites?
Veja que as mudanças na precificação exige uma adaptação nos
modelos de negócios. Portanto, é certo que não existe “almoço de graça”, frase
atribuída ao economista Milton Friedman.
Então, o que devemos levar em consideração Preço ou Valor? Os dois.
O valor do produto é determinado por quem produz ou por quem
compra? O valor é determinado por quem compra. É o que chamamos de
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percepção de valor que foi identificado pelo seu cliente na hora da compra.
O preço é determinado por quem vende. Portanto uma venda só acontece
quando o valor é maior que o preço. Um carro antigo poderia não ter nenhum
valor para meu amigo que não gosta de carros velhos e, mesmo assim, valer
milhões para um colecionador.
Os links patrocinados (por exemplo AdWords) é um outro modelo em
que a precificação fica a cargo do anunciante, pois o leilão é baseado em preço
e relevância.
Em outro modelo de negócio o preço de venda passa a ser um
equilíbrio negociável entre o valor percebido pelo usuário e o preço desejado
pelo anunciante. Funciona assim no modelo de negócio do Mercado Livre,
precificação livre.
Uma Questão interessante: Uma empresa que oferece grande parte dos
seus produtos grátis pode ganhar dinheiro? O que você acha?
Se lembrarmos do Google, SIM, pois mantem uma politica de oferecer
todo tipo de serviço grátis, sobrevivendo de cliques medidos em centavos nos
links patrocinados. É a “economia do grátis” abordado no livro Free, de Chris
Anderson.(recomendo ler).
O conceito de preço e valor é fundamental para entendermos a nova
economia. Valor esta relacionado com a percepção do consumidor, pois a
realidade percebida é muito influente em nossas vidas. Ries e Trout dizem em
As 22 leis consagradas do marketing, “o marketing é uma batalha de
percepções, não de produtos”. Einstein, em 1926, em sua percepção dizia que
“observar significa que construímos alguma conexão entre um fenômeno e a
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nossa

concepção de fenômeno”. O que importa é a interação entre o

observador e o observado.
Portanto, quanto maior o valor que você enxerga em um produto,
melhor a percepção dele e maior o preço que você estaria disposto a pagar. O
seu papel a partir de agora é pensar como aumentar o valor percebido pelo
seu cliente. O consumidor compra um benefício, não um produto. Produto é
aquilo que ele leva para casa. O McDonald´s não vende comida, vende tempo.
A Ferrari não vende carros, mas status. O Açaizeiro não vende vitamina, mas
saúde. Benefícios tem valor, produtos tem preço.
Então, como aumento o valor do meu produto?
Com Informação. Quanto mais informação o consumidor tem sobre o
produto vendido, mais seguro ele fica, maior valor ele enxerga no produto e
maior probabilidade de efetuar a compra. Então você deve dar uma atenção
toda especial a informação em forma de comunicação transmitida ao seu
consumidor.
FORÇA DO CONSUMIDOR
O consumidor de hoje em dia esta mais exigente e consciente de seu
poder diante do mercado, não aceita mais relações de troca que não lhe
oferecem o devido valor. O crescimento das plataformas digitais cada vez
mais presentes na vida social, profissional e pessoal transforma o modo como
vivemos e interagimos com o mundo. O poder do usuário se caracteriza
quando ele passa facilmente a editar a mídia à sua maneira. Esse é o reflexo
da evolução digital. Apenas uma década atrás deixamos de “ estar conectados”
para “ser conectados”. “Estar conectado” significa que você entra e sai da
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internet(conexões discadas). “Ser conectado” significa que parte de você está
na rede. Desta forma é crescente o poder do consumidor pois, permite atuar,
escolher, opinar, criar, influenciar e comprar um produto ou serviço de
acordo com sua vontade. Agora você acabou de compreender o conceito de
cibridismo, que é estar constantemente “on” e “off” line.
O indivíduo que “é conectado” é atingido por uma avalanche de
informação a todo instante. Com isso, o excesso de informação reduz atenção
e o foco. É por isso que atenção é a chave produtiva na era da informação, ou
seja, a atenção faz a informação ser valiosa.
PARADOXO DA ATENÇÃO
Você já percebeu a quantidade de variações que existe de um mesmo
produto. Quando é necessário comprar um celular, por exemplo, você corre o
risco de ficar testando diversas marcas para escolha final. Se você não
conhecer os modelos, marcas e vantagens de cada celular, provavelmente, não
levara nenhum. A dor da perda de não comprar os celulares que não vai levar,
para alguns não compensará e não será suficiente o prazer do celular
escolhido. Isso pode acontecer em muitos negócios digitais, quando só existe
a preocupação de mostrar várias opções do mesmo produto para ser
escolhido. O usuário fica em um dilema muito grande. Por isso, cada produto
tem que dispor muitas informações, listar as vantagens e desvantagens sobre
produtos similares utilizando o máximo de comparativos a fim de que
informe e aumente a segurança do consumidor na compra que está fazendo.
Há quem diga que não ter opção é a melhor opção. Einstein tinha
vários ternos iguais. Para muitas pessoas o ato da escolha é um dilema muito
desconfortável. Isso esta relacionado com a “economia do excesso”, isto é, não
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conseguirmos distinguir a melhor marca para comprar, e isso faz com que
compremos a última marca utilizada ou a marca mais divulgada. Vemos
propagandas em todos os lugares. O excesso de propaganda gera uma
poluição visual e um excesso de comunicação que só faz confundir o
consumidor e irritá-lo. O consumidor passa a não acreditar nas propagandas
(descrença generalizada), é a crise de credibilidade.
Devido a quantidade de publicidade, crescimento de novos desejos de
consumo, e um aumento de tarefas que não tínhamos e que agora passamos a
ter, as 24 horas do dia se tornam muito curtas. Acumulamos a realização de
várias atividades em um tempo que não dilata. Assim, cria-se uma crise de
tempo, bem como, o aparecimento do (TDAH) Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade. Isso também explica o problema da distração.
A cada minuto que você gasta checando seu email ou Facebook para
logo em seguida retornar as suas atividades faz com que seu cérebro fique
bagunçado com constantes distrações, reduzindo o foco e aumentando o
déficit de concentração.
PÁGINAS ONLINE
Vamos abordar outro assunto, tão importante quanto anterior. São as
páginas online ou plataformas digitais de páginas que possibilitam o
desenvolvimento das melhores estratégias digitais, como por exemplo sites,
blogs, portais etc.
A Página Web é um documento que pode ser em HTML( Hyper Text
Language Markup), ASP. PHP e que é possível inserir texto(hipertextos),
imagens(Gif, Jpg, Png), scripts de programas, hiperlinks(embutidos na
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página). O que identifica uma página na internet é sua URL( Uniform Resource
Locator) ou seu endereço on-line que pode ser acessado por um
navegador( Chome, Intenet Explorer, Safari, Opera etc.) . Finalmente, as
páginas são hospedadas em servidores Web e acessadas por meio de
protocolo

HTTP(Hypertext

Transfer

Protocol).

Vejamos

algumas

características de cada um:
Site: a maior característica é a organização do conteúdo e a sua
arquitetura da informação bem definido. Conforme o objetivo de
marketing

pode

informacional.

ser

institucional,

Exemplos

de

comercial(e-commerce),

sites:

www.quiliuseo.com.br,

www.opovo.com.br , www.amazona.com.br .

Minissites: são sites de conteúdo informacional com tema
restrito e detalhado para um público específico. Exemplo de
minissites:http://esporte.uol.com.br/basquete,
http://comidasebebidas.uol.com.br.
Hotsite: são sites criados com prazo de validade determinado
para existir somente por alguns meses. Normalmente criados para
apoio promocional como lançamento de produtos ou para eventos.
Portal: foco em atender a um público-alvo específico.
Enquanto o site é voltado para organização de um conteúdo para que
possa ser facilmente encontrado por um público-alvo; portal é voltado
para a criação de conteúdo para atender determinado público-alvo,
normalmente é integrado com ferramenta de loguin, a fim de ter uma
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navegação privilegiada por conteúdos exclusivos.
Blog: são sites em formato de diário onde são inseridos os
textos que chamamos de “posts”. A palavra “blog” é uma contração dos
termos weblog, em que “log” significa registrar de forma cronológica
os processos de um sistema.
Página das Redes Sociais: são páginas construídas segundo a
proposta de cada plataforma de rede social que oferece e apresenta
especificações próprias. Como exemplo termos, páginas de perfis no
LinkedIn, Google Profile, Twiter e Fanpage. Exemplo de página em
redes sociais é meu perfil no Facebook, Twitter e LinkedIn:
Facebook.com/walmirteacher,Twitter.com/walmirdigital,
LinkedIn.com/in/walmirlima

Landinpage: são páginas específicas de destino quando um
usuário clica em um anúncio (banner ou text link, por exemplo), links
de resultado de busca( paga ou orgânica) ou link no corpo de email. A
landinpage apresentar informações que é uma extensão ou ampliação
do anuncio feito, caso contrário o usuário abandona a página.
Vamos fazer uma simples comparação das páginas citadas com
a mídia impressa, a fim de melhorar seu entendimento:
Site – equivale a um livro
Portal – equivale a uma revista, por exemplo: Veja
Blog – equivale a um diário ou jornal
Minissite – equivale a um folheto informativo
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Hotsite – equivale a um folheto promocional
Perfil em redes sociais – equivale a página de um catálogo
específico, como lista telefônica do Clube do Basquete, por exemplo.
Landinpage – equivale a um flyer promocional que só é
entregue para quem foi indicado.
É cada vez mais comum, em um negócio, utilizar páginas digitais, cada
uma com uma função estratégica diferente. Com esse conhecimento você
poderá organizar com mais facilidade as suas páginas e como atuar em cada
uma delas.
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PARTE I – Presença Digital
Capítulo 2 - Entenda o Cérebro Consumista e Venda Mais
Compreender como as decisões dos compradores são tomadas é a
melhor maneira de vender mais. O cérebro muda com a idade, por isso é
importante conhecer a natureza dessa transição, a fim de conseguir
comunicar para pessoas de várias faixas etárias.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- (Re)evolução do Consumidor
- Uma Nova Língua

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 20 minutos
“SUCESSO é o resultado da prática constante de fundamentos e
ações vencedoras. Não há nada de milagroso no processo, nem
sorte envolvida. Amadores aspiram, profissionais trabalham.”
Bernardinho, Transformando Suor em Ouro
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Entenda o Cérebro Consumista e Venda Mais
Todo ano é investido tempo e dinheiro para descobrir a melhor
maneira de comunica-se com cérebro humano e tentar persuadi-lo. Como ele
funciona? O que o seduz? Ou como ele diferencia o que gosta do que não gosta
e como resolve comprar ou não os produtos e serviços que são ofertados
todos os dias. Esse é um assunto muito vasto e não há nenhuma intenção e
nem poderia esgotá-lo neste capítulo. Portanto vamos nos ater a como e por
que o cérebro compra.
A neurociência revela práticas que podem ser extraídas desses
conhecimentos e aplicadas diretamente na indústria da persuasão. Como
Charlie Rose disse em uma entrevista sobre neurociência: “aprendemos mais
sobre o cérebro nos últimos cinco anos do que em toda a história da
humanidade”. A principal lição é que o cérebro do ser humano processa
grande parte dos estímulos sensitivos no nível subconsciente. A maior parte
das funções desempenhadas pelo nosso cérebro dia e noite está abaixo do
limiar da nossa percepção consciente. Imagine todo o trabalho que o seu
cérebro teve (sem que você tivesse consciência disso) só para entender a
segunda frase deste parágrafo.
Os cientistas tentam mensurar a proporção entre atividade cerebral
consciente e subconsciente.
Segundo especialista, Timothy Wilson, em seu livro Strangers to
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Ouselves: Discovering the Adaptive Unconscious, os nossos sentidos recebem
11 milhões de informações por segundo. A maior parte chega através dos
olhos. Mas o nosso consciente (parte do pensamento que temos consciência)
consegue processar no máximo 40 bits de informação por segundo. Todo o
restante é processado no nível subconsciente. A interação dos processos
conscientes e subconscientes no cérebro humano representa um desafio para
quem cria um produto e faz com que outras pessoas os comprem e
experimentem.
Saber o que leva o seu futuro cliente a tomar certas decisões ou agir
de determinada maneira é um mistério. As pessoas não sabem nos dizer, com
clareza, por que fazem o que fazem. Com isso, se você se basear somente no
que o consumidor diz que gosta e não gosta, é possível ser induzido ao erro.
Assim surgiu o marketing embasado na neurociência, que é chamado
de neuromarketing, cuja a principal tecnologia que está por trás desta ciência,
baseada nas ondas cerebrais é o eletroencefalograma(EEG). Método básico
usado em laboratórios de neurociências de todo mundo. O Segundo elemento
relacionado ao nascimento do neuromarketing diz respeito as descobertas
sobre a estrutura cerebral e seu funcionamento. O cérebro (esse
supercomputador) localizado dentro do crânio,

é capaz de fazer

aproximadamente

por

200

quadrilhões

de

cálculos

segundo.

Um

supercomputador construído pelo homem tem aproximadamente 96.500 km
de fios. O cérebro humano tem mais de 322.000 km de “fios”.
Portanto,

o

terceiro

elemento

relacionado

ao

início

do

neuromarketing foi a grande necessidade de conhecimentos mais precisos,
mais confiáveis e mais aplicáveis da área de pesquisa de mercado. Um fato
40

neurológico básico: o que o nosso cérebro de fato percebe e do que se recorda
não é o mesmo que dizemos que percebemos e de que nos lembramos se nos
perguntam.
O desafio é descobrir o que as pessoas realmente querem e do que
precisam. Uma solução é utilizar uma fermenta gratuita do Google, chamada
Planejador de Palavra Chave do Google Adwords. Com uma conta no gmail
você pode acessar livremente essa ferramenta e fazer uma pesquisa de
intenção de busca, ou seja, você vai descobrir o número de pessoas que
buscam determinada palavra chave. Por exemplo: uma busca para palavra
chave“quero emagrecer” obtém-se a média anual do volume de busca igual a
6.600, ou seja, 6.600 internautas efetuaram essa pesquisa no Google.
As pesquisas já comprovaram que:
O Cérebro é frustrado por:
- Tarefas muito demorada
- Sobrecarga de propaganda
- Mensagens que desviam a atenção ou que são irrelevantes
O Cérebro não pode ignorar uma “Novidade”:
- A Novidade é o fator isolado que mais chama atenção. A identificação
de fatos novos é uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro é treinado
para procurar algo novo e genial, algo que se destaque da paisagem, algo que
pareça delicioso. O segredo para penetrar na mente subconsciente é uma
mensagem ou produto inovador que possa ser notado.
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- Contato Visual é importante para uma espécie social como a nossa.
Imagens de prazer ou recompensa são irresistíveis ao cérebro. A tática é
descobrir exatamente que imagens são essas e quais são as melhores formas
de apresenta-las a cada grupo de consumidores.
(RE)EVOLUÇÃO DO CONSUMIDOR
A comunicação na década de 80 era mais voltada para as massas e
quanto mais gente via a propaganda, mais gente comprava. O consumidor se
dobrada e era refem para reagir as informações que lhes eram impostas.
A partir de 1982, a figura individual do consumidor ganha valor. Foi o
início da era do consumidor. O livro que marcou esse período foi Em busca da
Excelência, de Tom Peters e Bob Waterman. Nos anos 90 o consumidor
começava a experimentar uma mudança de hábitos, como reflexo das
transformações mundiais(Queda do Comunismo, Reunificação da Alemanha,
surgimento MP3, ECO-92, Fim do Apartheid). O conceito de “ Cocooning” , (em
inglês, literalmente, "encasulamento") é o nome dado a uma tendência que se
vem observando nas últimas décadas em grau mais acentuado: a menor
socialização dos indivíduos, que faz com que estes passem mais tempo
recolhidos à casa. O termo, cunhado na década de 1990 pela consultoria de
marketing Faith Popcorn, foi popularizado com o advento da internet e de
novas tendências tecnológicas, que propiciaram o ambiente ideal para o
cocooning, ao trazer para casa o cinema (home theatres), a comunicação
(computadores domésticos, PDAs, telefones celulares) e a possibilidade de se
trabalhar em casa. Computadores em rede mais velozes, telefones celulares e
internet estabelecem uma nova ordem mundial. Com isso, o modelo
tradicional de marketing para massas se desgastou, pois agora o consumidor
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estava moldando o ambiente ao seu gosto, que permitisse participar da
construção do novo mundo. A internet é a resposta clara a esses anseios
quando oferece liberdade de expressão e decisão. O consumidor passa ditar,
quase que completamente, as regras da economia.

Os novos tempos

trouxeram novas regras. Produtos específicos para consumidores específicos,
produto especiais para clientes especiais.
Utilizando os meios de comunicação o consumidor descobriu que em
grupo pode mudar a sociedade a seu favor. Um exemplo claro é a indústria de
games, que antes, restrito a um local específico e agora em formato
multiplayer possibilitado pela internet. Além disso, a atividade do consumidor
vem aumentando de maneira significativa devido as novas tecnologias. Isso
muda o mercado. Para as empresas com promessas falsas ou que causem
algum tipo de prejuízo para o consumidor, são utilizados os canais de
comunicação para registrar a insatisfação do cliente, como por exemplo no
site Reclame Aqui www.reclameaqui.com.br.
O consumidor exerce hoje tamanha influência na comunicação das
marcas que a empresa que não prestar muita atenção nisso corre o risco de
fechar as portas. A jornada do consumidor é pesquisar no Google, reclama do
serviço, elogia e indica quando gosta, posta no Facebook ou Twitter, grava um
vídeo sobre o produto e posta no YouTube. Essa ação de produzir conteúdo
sobre a marca, integrado a procura e o compartilhamento na hora de decidir
pela compra e o destino da marca. O consumidor é ativo, quando escolhe a cor
do seu carro no site da empresa ou dirige todo processo de compra em um
comércio eletrônico e ainda quem indica o produto por email.
Portanto se apoiar na atividade do consumidor para fazer com que seu
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produto ou marca tenha a melhor forma de divulgação em termos de
credibilidade e em termos de abrangência. O que antes era definido pela
verba de marketing, hoje é definido pelo capital social que a empresa é capaz
de gerar ao longo da cadeia de valor de seu negócio.
UMA NOVA LÍNGUA
Se o que foi dito neste livro até aqui para você parece muito difícil de
compreender. Fique tranquilo. O que esta acontecendo em sua mente é o
mesmo processo que acontece no aprendizado de um novo idioma. A sua
mente te diz: você não consegue aprender essa nova língua, portanto desista.
E como desistir não é uma opção. Você aceita o desafio. Ao ingressar no
ambiente digital para montar seu negócio acontece exatamente assim. A nova
língua que todo mundo fala é o internetês, mais o que você não consegue
enxergar é como iniciar o seu negócio do zero no ambiente online. Esse ebook
tem a missão de traduzir para você essa nova linguagem do início ao fim.
Esse novo idioma muda a forma como as pessoas se comunicam,
pensam e se comportam. Através da Web foi possível estabelecer novas
conexões entre as pessoas de uma forma nunca antes sequer imaginada.
Toffler na década de 1980 já falava sobre o poder da informação e como o
mundo sofreria uma grande mudança de hábito. O Google é um dos principais
protagonistas dessa realidade. Veja que o poder esta na criação e na
propagação, e não mais na informação pura e simples. Informação relevante
que não é compartilhada torna-se sem valor, pois conteúdo define audiência.
Outro aspecto é que a internet é uma rede de pessoas, portanto, nada
mais natural que os conflitos, preconceitos, opiniões e angustias se transfiram
para o digital independente da barreira geográfica.
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A web é o reflexo de uma população cada vez maior e mais conectada
que busca suprir suas necessidades e atender seus anseios. Somos o que
produzimos e compartilhamos no ambiente online. O impacto social da
internet na vida cotidiana pode ser comparado ao surgimento da energia
elétrica, que mudou o modo de viver das pessoas. Ninguém hoje diz “ me
conectei a energia elétrica para assistir televisão”. A energia elétrica é algo do
cotidiano assim como a internet será daqui a muito pouco tempo. Portanto, o
conceito da internet é o de promover uma enorme fogueira digital em que a
conversa é o principal combustível da nova economia. O seu negócio deve
aprender a conversar com sua audiência e não ignora-la. O consumidor digital
é aquele que esta inserido na economia digital e teve seu comportamento
modificado pela sociedade pós-industrializada. Ele é mais exigente, menos
fiel, mais centrado em benefícios e conteúdo. O consumidor é o mesmo e
continuará sendo, porém o meio digital amplia sua voz em extremo. Se ele
quer falar mal de um serviço ruim de uma empresa na internet, em vez de
falar para 3 ou 4 pessoas, pode alcançar mais 3 mil rapidamente.
Portanto, a conversa está apenas começando e ainda dá tempo de
aprender esse novo idioma a “Língua dos Internautas”.
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PARTE I – Presença Digital
Capítulo 3 - Dois Aliados Importantes na Hora da Venda
Os dois aliados na hora da venda são os sistemas de busca e as redes
sociais que desempenham um papel fundamental na propagação da sua
mensagem como também na conversão.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- Utilize as Buscas(Google) a Seu Favor
- Aproveite as Força das Redes Sociais para Conversão

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 20 minutos

“Quando você passa daquilo que não quer
para aquilo que quer, as palavras se modificam.
Quando as palavras se modificam, a sua vibração se modifica.”
Michael J,Losier, A Lei da Atração
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Dois Aliados Importantes na Hora da Venda
Antes de explicar como você vai utilizar essas poderosas ferramentas é
preciso deixar bem claro na sua mente que o que define o consumidor 2.0 não
é a idade, classe social ou a localidade, mas, sim, seu comportamento com
relação ao consumo. É esse novo comportamento que veremos aqui. É claro
que a idade influência, porém, não é o fator determinante. Os “ imigrantes
digitais” , como eu e você , com mais de 20 anos e os “ nativos digitais”, quem
praticamente nasceu com a Internet, com menos de 20 anos, apresentam
diferenças com relação ao comportamento de compra no meio online,
contudo há mais fatores a serem considerados do que somente esse.
Na era da transparência, tanto as vantagens de seu produto quanto as
desvantagens ficarão á mostra. Se seu produto tiver mais vantagens que
desvantagens, vai vendê-lo. Caso contrário, é bom melhorá-lo a fim de que
atenda as necessidades e aos desejos do seu público-alvo, “ a melhor
propaganda é a não propaganda”, significa: faça com que seu produto seja o
melhor e perfeitamente adaptado as necessidades e desejos de seu
consumidor e motive os “alfas” para que falem dele amplamente. Na “teoria
dos jogos”, segundo Wikipédia, ”ramo da matemática aplicada que estuda
situações estratégicas em que jogadores escolhem diferentes ações na
tentativa de melhorar o seu retorno”, uma das maneiras de um competidor,
no mercado, obter vantagens competitivas é a “assimetria de informação”,
quando um jogador sabe algo que o outro desconhece. Um vendedor de
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computadores, por exemplo, ganha dinheiro porque tem informações que o
comprador não tem e que poderiam depreciar o preço do produto. Como na
venda somente mostra as vantagens, o vendedor aumenta o valor do produto
o quanto pode. E quanto vale uma informação que você não tem sobre a sua
saúde? Um bom dinheiro. Por isso o médico ganha uma pequena fortuna. Com
a internet, o consumidor tem acesso a muitas informações, principalmente
através das redes sociais, até mais do que tem esses profissionais citados. Isso
diminui a assimetria de informação e faz com que o consumidor saiba o real
valor de cada produto ou serviço e com isso consegue reduzir a margem de
lucro do vendedor. Quanto mais informado o consumidor sobre o mercado,
melhor negociador ele é.
Então, como fazer para aumentar as margens de lucro? Direcionar o
seu foco para escassez e não para abundância. Onde estão os maiores
elementos da escassez atualmente? No tempo, na credibilidade e na
atenção. Se você vende uma dessas três coisas, você consegue boas margens.
O excesso de informação e o excesso de tecnologia acessível fazem gerar
escassez. Procure vendê-las e você aumentará sua margem. Vamos retomar
ao exemplo do McDonald´s, afinal ele vende hambúrguer ou vende tempo?
Hambúrguer muita gente vende, mais tempo poucos tem para vender.
Com isso você percebeu como o mercado mudou e conhecer o
consumidor fica mais fácil, como vamos ver a seguir.
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UTILIZE AS BUSCAS(GOOGLE) A SEU FAVOR
A busca já faz parte do nosso cotidiano, não é algo novo, visto que o ser
humano busca desde sempre. No entanto, a forma de buscar e a sua difusão
no cotidiano das pessoas mudaram muito. Hoje buscamos praticamente
qualquer coisa primeiramente no mundo digital, por meio de ferramentas online e em tempo real. Estamos cada vez mais experimentando a era da busca,
em que os mecanismos de busca( como Google e Yahoo, na web; buscas em
sistemas de localização GPS; buscas em redes sociais; buscas por lugares e
pessoas no SecondLife , por exemplo) são usados diariamente ao redor do
mundo por pessoas para encontrarem o que procuram.
O poder dos buscadores em determinar nossos caminhos ou escolhas
está intimamente ligado á confiança que atribuímos a eles. A crença de que
estamos obtendo respostas corretas para nossas buscas é o poder que avaliza
os oráculos digitais. Segundo pesquisa da iProspect, 86% das pessoas que
usam buscadores acreditam nos seus resultados. Vamos discutir a seguir o
quanto as buscas influenciam o mercado.
Você é parte do mercado. Para oferecer uma proposta de valor é
preciso conhecer o seu mercado-alvo com precisão. Sem isso, é possível que
você esteja oferecendo um carro para uma criança ou uma bola de futebol
para um esgrimista. Conhecer o comportamento do consumidor é o grande
segredo. Vou lhe fazer uma pergunta, leitor. O que você busca no Google
quando está sozinho no recesso do seu lar? Você revelaria todas as palavras
que buscou no Google nos últimos seis meses para todas as pessoas que
conhece? A resposta padrão: “Não”. Com isso, mostra que as buscas que
realizamos

no

Google

demostram
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nossas

verdadeiras

intenções

e

necessidades. Há quem busque remédio para emagrecer, apesar de dizer a
todos que esta se sentindo muito bem, por exemplo. O que buscamos fala
muito sobre nosso modo de ver o mundo, e entender isso pode ser um
importante diferencial competitivo para seu negócio. Imagine poder
estimar com precisão a demanda e sazonalidade de seu produto. Imagine
descobrir qual produto o seu mercado está mais propenso a comprar e por
quanto. Se isso não estava claro para você antes, agora você percebe que as
buscas têm intima relação com a vida real.
As palavras-chave utilizadas nas buscas são como tags de
comportamentos. Daniel Goleman, em seu cultuado Inteligência Emocional,
escreveu algo que tem sentido para nosso assunto. Segundo ele, quem define
um sentimento em palavras se apodera desse conceito e consegue controla-lo
muito melhor, melhorando a sua inteligência emocional. Definir com palavras
significa se apoderar. Palavras são a internalização de nossos sentimentos e
de nossos anseios. Dentre outros elementos, as palavras traduzem o idioma
incompreensível do pensamento abstrato. Se soubermos interpretar as
palavras, pensa-las como tags, chegaremos á interpretação do mundo ou de
uma tendência. O Google tem essas palavras, cerca de 1 bilhão por dia de tags
de vontades humanas.
A figura 1.1 a seguir mostra uma das ferramentas de busca que você
deve utilizar para suas pesquisas, o Google Trends. Essa ferramenta mostra
percentualmente o número de buscas por determinada palavra no Google ao
longo de um período, no caso, de 2004 a 2015. O comportamento e busca de
um grupo de indivíduos revela muito a respeito de um determinado segmento
ou mercado-alvo.
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Figura 1.1 Google Trends

A figura 1.2 o planejador de palavras-chave, com ele você pode
procurar ideias de palavras-chave e grupos de anúncios, visualizar estatísticas
do histórico, ver o possível desempenho de uma lista de palavras-chave e até
mesmo criar uma nova lista de palavras-chave multiplicando várias listas
desse mesmo tipo. O Planejador de palavras-chave é uma ferramenta gratuita
do Google AdWords que também pode ajudar você a escolher lances e
orçamentos competitivos para usar em suas campanhas.

Figura 1.2 – Planejador de Palavra Chave
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APROVEITE AS FORÇA DAS REDES SOCIAIS PARA CONVERSÃO
Não é mais novidade a crescente difusão das redes sociais on-line no
Brasil e no mundo, que tem impactado o comportamento humano. O modo
como nos relacionamos uns com os outros e com empresas tem mudado
sensivelmente em todos os aspectos de nossa vida.
As redes sociais digitais são uma das formas de comunicação que mais
se difundem globalmente, e são consideradas como plataformas estratégicas
de marketing. Assim, compreender a dinâmica, as possibilidades e ameaças
que as redes sociais apresentam é essencial para sua utilização de forma bemsucedida. Segundo a Wikipédia, Redes Sociais, “é uma estrutura social
composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de
relações, que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das
fundamentais características na definição das redes é a sua abertura,
possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os
participantes". Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura,
mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na
habilidade de se fazer e desfazer rapidamente. Dessa forma, tanto on-line
quanto off-line, há diversos tipos de redes sociais, conforme o tipo de
interdependência que elas desenvolvem.
Existem milhares de sites de redes sociais na internet, conectando
pessoas e interesses dos mais diversos tipos. Veja na tabela 1.3 alguns
exemplos de sites de redes sociais on-line em função do seu foco principal.
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Foco principal

Sites

Amizade, informação, geral

Facebook, Hi5, Badoo, Twitter

Aprendizado de idiomas

LiveMocha

Apresentações

SlideShare, Scrib

Arte

DeviantArt

Bares, bebidas, pubs, botecos

Drinkedin

Bookmarks

Delicious

Caronas

Mobilize

Cinemas e filmes

iCheckmovies

Crianças

Skidekids

Divórcio

Diverce360

Doação de sangue

Veia Social

Fumantes

Smoking Passions

Gastronomia

All Recipes

Imagens

Visualize Us

Leituras/livros

Skoob

Localização geográfica

FourSquare

53

Mães

Black Moms Club

Modelos

Model Xpress

Músicas

Last.fm, Blip.fm

Namoro

Match

Notícias

Digg, Reddit

Pessoas bonitas

Beautiful People

Pessoas

com

DST(doenças Positive Singles

sexualmente transmissíveis)
Profissional(relações de trabalho e Linkedin
profissões)
Plástica(cirurgias plásticas gratuitas)

MyFreeImplants

Sonhos

MatchADream

Vídeos

YouTube, Vimeo,

Além dos sites de redes sociais existentes, é possível criar de forma
muito simples e fácil a sua própria rede social ou um site de rede social
específico, como para empresas, eventos, congressos ou qualquer outra
necessidade particular. O Ning é uma plataforma on-line gratuita para criar
redes sociais, que oferece a maior parte das funcionalidades estruturais de
que um site de rede social precisa, e permite customização do ambiente.
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É interessante notar que, da mesma forma que as pessoas participam
de vários grupos sociais off-line, também tendem a participar de mais de uma
rede social on-line. Assim, é muito comum que uma pessoa que tenha um
perfil no Facebook também tenha conta no Twitter, Instagran e LinkedIn, por
exemplo. Essa proliferação de perfis em redes sociais gera um problema de
gestão das diversas contas on-line e, por isso, ferramentas como o Hotsuite
centralizam o acesso e a gestão de várias redes sociais no mesmo lugar.
O capital social de um indivíduo é o valor que recebe da rede social. A
qualidade dos laços interpessoais e as informações que esses laços circulam
determinam o capital desse indivíduo. Existem diversos tipos de capitais
sociais em uma rede, dentre eles os mais relacionados são: visibilidade(mais
conexões mais visibilidade), reputação(relacionada as impressões que as
conexões tem sobre esse indivíduo), popularidade(relacionada mais com os
laços fracos do que fortes, porque a percepção do valor da popularidade está
associada a quantidade de conexões e não a qualidade delas)

e

autoridade(poder de influência do qual depende sua reputação, veja Klout).
Os laços interpessoais podem ser de três tipos: fortes(amigos, famílias,
pessoas com que mantemos relações próximas), fracos(conhecidos, pessoas
com quem mantemos relações mais superficiais) ou ausentes(pessoas que
não conhecemos ou não nos relacionamos). Os laços fracos são responsáveis
pela maior parte da estrutura das redes sociais, ou seja, constituem a maior
parte das ligações entre indivíduos. Como também, são responsáveis pela
maior parte da transmissão de informações entre as redes, ou seja, mais
notícias e novidades fluem para os indivíduos por meio de laços fracos do que
pelos laços fortes. Isso provavelmente ocorre porque laços fracos conhecem
pessoas que não conhecemos e, portanto, recebem mais informações novas.
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Assim a habilidade de mapeamento dos laços fracos nas redes sociais é
essencial para qualquer estratégia de atuação nelas.
É importante conceituar adequadamente mídias sociais, pois é muito
comum haver confusão entre os termos “redes sociais” e “mídias sociais”. Se,
por um lado as redes sociais relacionam-se a pessoas conectadas em função
de um interesse em comum ou afinidade, mídias sociais associam-se a
conteúdos (texto, imagem, vídeo etc.) gerados e compartilhados pelas pessoas
nas redes sociais. Dessa forma, tanto redes sociais como mídias sociais, em
sua essência, não tem nada a ver com tecnologia, mas com pessoas e conexões
humanas. A tecnologia apenas facilita e favorece a interação das pessoas e a
criação e compartilhamento de conteúdos por elas. Assim, os sites como
Facebook, por exemplo, são plataformas que possibilitam, facilitam e
potencializam a conexão de pessoas com outras pessoas, ampliando o alcance
das redes sociais pessoais.
Dessa forma, um site de redes sociais on-line é apenas uma plataforma
tecnológica que favorece a atuação das pessoas para interagir e compartilhar
conteúdos em suas redes sociais. Assim, fica claro que Facebook, Twitter etc.
não são redes sociais nem mídias sociais, mas sim plataformas de redes
sociais e mídias sociais.
Outro aspecto é que existe o fato de que as redes sociais, por serem
expressões humanas e descomprometidas, trazem em si muito mais
credibilidade. Um profissional que se coloca em evidência na internet ganha
fama fora dela muito mais rapidamente. Cria uma quantidade tamanha de
possibilidades que gera uma extrema qualidade de contatos em qualquer
campo de interesse. Adaptando Marshall McLuhan em sua frase diria que nós
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criamos as comunidades e as comunidades nos recriam. As pessoas
constroem a rede e a usam para construir sua própria identidade. O mercado
das redes sociais se autocontrola, crescendo como uma organização
descentralizada que dificilmente obteríamos em qualquer instituição secular
com suas regras e imposições. Imagine, antes de comprar um produto no
supermercado, pode ler o código de barras do produto (QRcode) por meio do
seu celular e acessar opiniões e críticas sobre o produto. Esse exemplo é
apenas uma prévia do que virá para ao Brasil, mas já acontece em outros
países.
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Capítulo 4 – Carro Chefe dos Produtos
Neste capítulo vamos falar sobre como o profissional do conhecimento
pode criar diversos tipos de produtos digitais de oportunidade, para poder
transformar a sua expertise em um negócio digital lucrativo.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- Ebooks
- Curso Online
- Palestra Online

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 20 minutos
“Para saber se está emitindo
vibrações positivas ou negativas a respeito de algo,
dê uma olhada nos resultados que tem obtido
nessa área de sua vida. Eles são o reflexo perfeito
daquilo que você está vibrando”
Michael J,Losier, A Lei da Atração
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Carro Chefe dos Produtos
O profissional do conhecimento é aquele que vende o que sabe e
transformam tal conhecimento em receita mensal. Talvez seja mais fácil
entender que categoria é essa, tomando como exemplo os profissionais
liberais. De advogados a baby-sitter para cachorros. Todos esses serviços
vendem alguma habilidade ou conhecimento e não dependem de uma
empresa para comercializarem seus serviços.
Vamos pensar, contudo, que um profissional do conhecimento, que
pode ser qualquer um de nós tem conhecimento de algo, seja um hobby ou
algo que aprendemos em outro emprego. Pode ser que você tenha o
conhecimento de como montar maquetes. Esse é um conhecimento que
interessa a um grupo de pessoas. Mesmo profissionais que executam algumas
tarefas mecânicas, como fazer sushi ou churrasco, tem o conhecimento dessa
habilidade e pode ensiná-la.
Uma pessoa que saiba costurar pode criar vídeo aulas sobre o tema ou
que goste de montar móveis, idem. Aquele que tenha habilidade de vendas
pode comercializar qualquer tipo de informação na internet, independente do
que seja. Um profissional que domine a arte de fazer bonsais e um que
domine técnicas de vendas podem se juntar e fazer uma bela parceria,
vendendo vídeo aulas de como fazer bonsais. Já deu para perceber que
mesmo que você não tenha nenhum conhecimento específico, a partir de
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agora, sabe que basta aprender alguma coisa e vender esse conhecimento. Ou,
então, vender o conhecimento que outras pessoas tem, aderindo a algum
programa de afiliados.
A seguir, vou descrever vários exemplos de como profissionais das
mais diversas áreas podem transformar conhecimento em receita mensal.
Observando os exemplos, você vai descobrir como fazer isso com o seu
próprio conhecimento, independente de qual seja.
Freelancers do mercado digital
Serviço telepresencial. Um número crescente de profissionais
tem prestado serviços de criação e gerenciamento de
campanhas de links patrocinados (anúncios que aparecem no
site do Google e outros sites parceiros) também pela internet,
sem a necessidade de presença física.
Professores de inglês ou de idiomas de maneira geral
Serviço telepresencial. Há professores de inglês que ministram
aulas para grupos de alunos por Skype e têm alunos vindos de
todo o mundo, principalmente da China. Conheça a experiência
do Professor de Inglês Jerry.
Consultores
Este por si só é um vendedor de conhecimento e experiência.
Atendimento via Skipe.
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Palestrantes
Serviço presencial. Se você tem o dom da fala e não tem medo
de público, pense seriamente na possibilidade de se tornar um
palestrante profissional.
Redatores, jornalistas e revisores
Serviço telepresencial. Se você escreve bem e gosta de fazê-lo,
uma atividade que deve considerar é a de ser um redator ou
um ghost writer (autores que escrevem livros para outras
pessoas, mas não aparecem, ou seja, emprestam sua
capacidade de transformar ideias em textos). Nos Estados
Unidos, esse mercado é enorme, no Brasil, ainda está
engatinhando, mesmo porque muitas pessoas nem sabem que
ele existe. Conheça a experiência do redator Victor Palandi
Professores online.
Há também o mercado de webinars, na categoria de serviços
telepresenciais, ou seja, aulas ao vivo em que você ministra
para várias pessoas de lugares distintos, que pagaram por ela.
O sistema do GoToWebinar, por exemplo, permite que, na “sala
de aula”, haja até 1.000 alunos assistindo sua aula pela
internet, como também o Stealthseminar. Uma das melhores
ferramentas hoje em dia, que está tirando muito público das
ferramentas pagas, é o Hangout, do YouTube.
Experimente-a(http://www.google.com/intl/pt-BR/hangouts/)
Nessa vídeo aula ensino Como Criar um webinar/hangout
61

gratuito, clique aqui para assistir.
Profissionais liberais de áreas diversas
Nos tópicos anteriores, explorei alguns profissionais liberais
que têm grande demanda e que é fácil de entender o que
podem vender, porém, há uma grande quantidade de
profissionais liberais de outras áreas que podem prestar
serviços presenciais ou telepresenciais, ou ainda infoprodutos
bem lucrativos. Imagine ter um portal de assinatura como fez
Conrado adholfo com Weblas ou que venda serviços de
locução profissional como é o caso do voicepro. Se você for um
locutor, pode vender o seu serviço sem sair de casa,
recebendo texto pela internet, gravando a locução, enviando
para o seu cliente por e-mail e disponibilizando para download
em algum site como o Dropbox. O cliente pode pagar pelo
Hotmar/Eduzz/PagSeguro e, só depois de aprovado o
pagamento, o cliente recebe o link para enviar o

texto e o

briefing. Tudo de forma automática, sem sair de casa. Desse
jeito

você

terá

praticamente

um

e-Commerce de serviços digitais.
Vendedores digitais
Como já mencionei, mesmo que você não seja um profissional
que tenha um conhecimento específico, pode se concentrar em
vender o produto de outras pessoas, tornar-se um vendedor
profissional digital(Afiliado). Conheça experiência da Cris ou os
resultados do João Felix.
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Dessa forma, você percebeu o universo de possibilidades. Mais lembrese que essas informações não significarão de nada se você não fazer
acontecer. Começe hoje a se posicionar no ambiente online. O que deseja ser,
um produtor(cria, vende e gerencia seu próprio produto) ou um
afiliado(vende produtos de terceiros)? A minha sugestão: primeiro, tenha
uma boa base(estude, estude e pratique), segundo, seja afiliado de um bom
produto( conheça programa de afiliação ), terceiro, pense em criar seu
próprio produto digital. Antes que pergunte se é possível conciliar ser afiliado
de produto e ao mesmo tempo criar o seu próprio produto, a resposta é SIM,
só depende de você. Nada impede que isso aconteça.

Portanto, você deve de alguma forma “gravar” o seu conhecimento
em algum tipo de mídia. Existem três tipos de mídias que são consumidas
pelas pessoas:
EBOOKS OU LIVROS DIGITAIS

A palavra ebook é uma abreviação de "eletronic book" ou "livro
eletrônico" numa tradução literal. E realmente, ebooks são livros, com a
única diferença de estarem no formato digital e não em papel como no
livro tradicional. Segundo a Câmara Brasileira do Livro (CBL), a venda de
e-books no Brasil cresceu 225,13% entre 2013 e 2014. Número alto, e que
deixa claro uma adoção crescente do meio eletrônico para leitura. Outra
diferença é que ele é lido através de tablets, computadores e até mesmo
celulares, sendo a sua maior vantagem: para quem compra recebe
imediatamente e, para quem vende, que ele é entregue digitalmente
através de um email ou uma página na web, não precisando de uma
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logística complexa na hora da entrega do produto.

CURSO ONLINE
O curso online é ministrado totalmente via internet. Você grava o
seu curso em várias aulas e as pessoas assistem o seu conteúdo
diretamente do computador, tablet ou celulares, acessando uma área de
membros com login e senha.

Esse tipo de produto é capaz de gerar uma boa receita mensal
recorrente, sem a necessidade de estar numa sala de aula presencial
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ministrando os seus conteúdos, pois tudo é consumido por vídeos
previamente gravados.

Hoje a gravação de vídeos é muito barata, tanto em estúdios com
equipamentos de ponta, ou até mesmo de forma caseira mantendo a
qualidade com as ferramentas certas.

PALESTRA ONLINE
São palestras(webinários) gravadas ou ao vivo que você transmite
em horários específicos para um grupo enorme de pessoas na internet,
sem a necessidade de um local físico. Existe a possibilidade de você
transmitir somente para uma quantidade restrita de pessoas. Se sua
palestra ou webinário é gratuito, é só distribuir o link da página de
transmissão livremente.
Mas se o seu evento online é pago, então é necessário criar uma
página de cadastro e pagamento. E isso é muito simples e fácil de fazer,
você pode utilizar para isso a plataforma da eventials. Como também pode
utilizar o Google Hangout para realização de palestra, aulas, conferência de
trabalho, entrevistas etc.
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Capítulo 5 – Modelo de Negócio em uma Folha de Papel
Em vez de criar um plano executivo de negócios quero te apresentar
uma forma mais fácil e simplificada de visualizar todas as áreas do seu
negócio digital em uma única folha de papel. Isso mesmo que leu. Esse
método é revolucionário, que com algumas informações chaves você crie seu
modelo de negócio que vai ter acompanhar para toda vida.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- Quadro Modelo de Negócios
- Construindo o Seu Quadro

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 40 minutos

“A maior tristeza não é a derrota, mas
não ter a oportunidade de tentar de novo”
Bernardinho, Transformando Suor em Ouro
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Modelo de Negócio em uma Folha de Papel
Para você que não conhece ainda o BMG( Geração de Modelos de
Negócios) escrito por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur apresenta
ferramentas poderosas e simples a fim de compreender, projetar, retrabalhar
e implementar modelos de negócios. Neste capítulo vamos entender o
conceito e fazer uma aplicação prática desse método.
O ambiente digital demanda uma nova forma de olhar os negócios de
mídia. Inovação é a palavra-chave no mundo da gestão nos tempos atuais.
Esse modelo apresenta instrumentos para criação de empresas, de todo
tamanho, que reflitam a sua criatividade natural.
Por que o modelo de negócios é a melhor forma de você se adaptar a
um mundo em mudanças?

As pessoas geralmente não tem uma forma

estruturada de pensar sobre o complexo. O modelo de negócios é um meio
excelente para descrever, analisar e reinventar uma carreira ou negócio.
O que é um modelo de negócios? Levando em consideração que
estamos falando de um negócio de uma só pessoa. Ajuda você a definir e
modificar seu “modelo de negócio pessoal”, e o modo como aplicar seus
pontos fortes para crescer profissionalmente. Como também, é a lógica pela
qual uma empresa ganha o sustento. Assim como um arquiteto prepara
plantas para guiar a construção de um prédio, um empreendedor cria um
modelo de negócios para guiar a criação de um empreendimento. Para
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começar, responda duas perguntas:
1. Quem é seu Cliente?_______________________________________________
2. Qual tipo de serviço o Cliente precisa?___________________________
O modelo de negócio vai ajudar você a identificar e descrever tanto
Clientes como serviços. Especificamente, você vai aprender como pode
ajudar Clientes a realizar os serviços que precisam. E, ao fazer isto,
você descobrirá como ganhar dinheiro e ter mais satisfação
profissional.
QUADRO MODELO DE NEGÓCIOS
Você aprendeu o básico sobre modelo de negócios, e como clientes e
dinheiro sustentam as empresas. Mas o método envolve muito mais
elementos de uma empresa. O quadro a seguir descreve 9 (nove)
componentes que se encaixam nesta técnica através de esquemas.

Legenda do quando acima:
1 - Segmento dos Clientes
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Para quem a empresa oferece valor?
2 - Proposta de Valor
Qual é a oferta da empresa?
3 – Canais
Como a empresa alcança o cliente?
4 - Relacionamento com Clientes
Qual é o relacionamento que a empresa constrói?
5 - Fonte de Receita
Como a empresa faz dinheiro?
6 - Recursos Chave
Quais são as capacidades requeridas?
7 - Atividade Chave
Quais as atividades requeridas?
8 - Parceiros Chave
Quais são as parcerias influentes do modelo?
9 - Estrutura de Custos
Quais são os custos envolvidos no negócio?
Agora que você já entendeu o quadro acima e os seus respectivos
componentes vamos ver este mesmo quadro em outra perspectiva e vamos
analisá-lo de forma mais específica, sendo dividido agora em 4 partes, por
ações e cores.
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- O “Como?” se relaciona aos 3 componentes(parcerias principais,
atividades principais e recurso principais) que fazem parte dessa etapa e
responde as perguntas como: alguma atividade que é terceirizada(PP), tarefas
e ações para criar e fornecer o produto(AP) e bens necessários para criar o
produto(RP).

- O “ O que?” se relaciona a sua proposta de valor, que é qual problema
ou dor o seu produto vai resolver.

- O “Para quem ?” se relaciona ao 3 componentes(segmento de clientes,
relacionamento de clientes, canais) que fazem parte da teia alvo, ou seja,
quem é o cliente, como se comunicar com ele e como fazer chegar o produto
até esse cliente.
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- O “quanto?” se relaciona aos componentes custo e receita. Descrever
com clareza de detalhes os custos(gastos) de toda operação e como também
as formas de obter receita.

Veja agora alguns exemplos de modelos de negócios com quadro todo
preenchido:
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CONSTRUINDO SEU QUADRO
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Bem agora é a sua vez..
1 – Desenhe ou imprima o quadro acima. Clique aqui para baixar
2 – Aplique lembretes autoadesivos
3 – Descreva os componentes do seu negócio

Resumindo esse capítulo
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1) Imprima o Quadro Modelo de Negócio
No mínimo em tamanho A3 e imprima mais de um modelo. A
maioria das impressoras tem a opção imprimir como pôster.
Clique aqui para baixar.

2) Imprima os nove blocos
Tamanho A4 isto ajudara a familiarizar-se visualmente. Clique aqui
para baixar.

3) Compre Post-It
O Modelo tem que ser flexível, prático e visual. Veja a diferencia
visual entre dois modelos canvas feitos com e sem post-it, por isso
tem que ser feito com Post-it.

4) Perguntas
As respostas devem ser breves, que somente referenciem a ideia. O
segredo aqui é simplificar, simplificar e simplificar o máximo que
seja possível.
1) Segmento de Clientes.
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Para quem criamos valor?Quais são nossos clientes mais
importantes?
2) Proposta de Valor.
Que valor proporcionou a nossos clientes?Que problemas de
nossos clientes estão solucionados?
3) Canais (Distribuição e Comunicação).
Que meios preferem utilizar nosso segmento de mercado?
Como estabelecer contato com os clientes?
4) Relacionamento com Clientes.
Que tipo de relacionamento que cada segmento de cliente
espera ter para estabelecer e manter sua preferência?
5) Receitas.
Por qual valor os nossos clientes realmente estão dispostos a
pagar? Como gostariam de pagar?
6) Recursos Chave.
Que recursos físicos, humanos, intelectuais ou econômicos são
essenciais? Coisas Imprescindíveis?
7) Atividades Chave.
O que devemos Saber e fazer?
8) Parcerias Chave.
Quem são nossos parceiros e provedores fundamentais?
9) Custos.
Quais são os custos mais importantes do modelo de negocio
(Recursos e Atividades chaves).
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Capítulo 6 – Planejamento Para Lançamento de Produto
Agora que você já tem seu modelo de negócio todo esquematizado
segundo as instruções do capítulo anterior, segue o próximo passo que é o
Plano. O planejamento envolve o levantamento de todas as informações que
será utilizada no projeto. Com isso, fica muito mais fácil e simples saber em
que etapa você esta e qual a próxima etapa.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- Analise Estratégica & Marca ( estrutura funcional )
- Produto & Oferta Única
- Conte uma história e abrace seus Parceiros
- Funil de Vendas

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 25 minutos
“Os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir
à guerra, ao passo que os derrotados
vão à guerra e só então procuram a vitória.”
Bernardinho, Transformando Suor em Ouro
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Planejamento para Lançamento de Produto
Este plano tem a finalidade de guiar (guiaexpress) você por todos os
passos que compõem o antes e o depois para o lançamento de um produto
digital.
ANALISE DE ESTRATÉGIA
Nesta etapa você vai identificar e analisar o mercado que você está
prestes a entrar. É nessa etapa que você vai descobrir se o nicho que escolheu
tem potencial para ser lucrativo ou não.
1) Definir Nicho
É algo específico e uma necessidade comum de um grupo de pessoa
que denominamos de avatar. É quase unanime dizer que você deve
escolher um nicho que você compartilhe dos mesmos interesses.
Por exemplo: saúde, relacionamento e dinheiro.
2) Definir o Avatar
É o seu público-alvo, que você precisa conhecer em detalhes: idade,
onde mora, dor ou problema principal que esta disposto a
solucionar e quais as frustrações desse público.
3) Palavra-Chave
Selecione até cinco palavras-chaves que seu público utiliza
quando ele procura por você ou pelo seu serviço ou produto no
buscador Google. Detectar tendência de busca no Google Trens e
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mensurar o tamanho do nicho com o Planejador de Palavras-Chave
do Google.
4) Concorrência
Identificar três Top Player do seu Nicho. Depois vai tirar PRINT
SCREEN das Landin Pages, funil de conversão e cópia de
campanhas de e-mails. Vai também, listar três pontos positivo de
cada um dos tops players esta fazendo. Também, listar três pontos
negativos de cada um dos tops players esta fazendo.
5) Sua Marca
Você criará sua marca e identidade visual. Será por meio dela que
você se posicionará perante seu público-alvo. Defina se a sua marca
será o seu próprio nome ou alguma atividade. Defina o nome de sua
marca. Defina as cores que irão compor a identidade visual da sua
marca( até 3 cores é mais indicado).

PRODUTO E OFERTA
1) Oferta: é aquilo que você fala sobre seu produto, tipo, o que seu
produto faz e qual transformação vai gerar em quem vai comprar.
Então crie uma Oferta Irresistível, que consiste em um produto de
altíssimo valor e preço baixo. Tem que causar no seu consumidor
algo do tipo, “isso esta muito barato” ou “ se eu não comprar agora
por esse preço sou um bobo”. Por exemplo: Como Emagrecer 10kg
em 1 Semana ou Como Criar um Blog em 30 Minutos.
2) Produto: é aquilo que o consumidor recebe ao realizar uma
compra. Não se esqueça de que o infoproduto não se resume ao
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texto. Ele pode estar em vários formatos: audiovisual( como vídeo
aulas), apenas em áudio, apenas em imagem, entre outros. Após
definir o nicho e seu avatar, é hora de criar um produto, que seja,
uma solução que faça as pessoas comprarem seu produto, e assim
resolver alguma necessidade de específica. Para isso é preciso
descobrir exatamente qual é a maior dor do seu avatar. Que
resposta ele procura no Google?

CONTE UMA HISTÓRIA E ABRACE SEUS PARCEIROS
Quais os problemas que você enfrentava similarmente ao seu públicoalvo, e que hoje não enfrenta mais por ter criado ou encontrado uma
solução eficaz? A resposta dessa questão é a peça-chave para lhe dar
credibilidade e conexão com as pessoas. Isso porque as pessoas se
identificam com as outras pelos problemas e dificuldades do que pelos
êxitos e conquistas. É esse vínculo que precisa reforçar com a sua
audiência.
A partir do momento em que você narra a sua história de desafios, o
seu público passará a acreditar que se você conseguiu, mesmo com
tantos desafios, ele também pode conseguir. Isso irá gerar uma
curiosidade em conhecer, mais a fundo, quem exatamente você é, os
obstáculos que enfrentou no caminho para se tornar hoje um
especialista e como obteve sucesso.
Então, você vai scriptar sua história utilizando os seguintes
elementos:
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- Dizer quem é você. O que você passou na vida que se assemelha a sua
audiência. Quais desafios superou, como fez isso e quais resultados
atingiu. O que você vai ensinar e como pode ser aplicado para o seu
público-alvo.
Parceiros
Após lançar seu produto na internet, você vai em busca de
especialistas a fim de estabelecer parcerias que possam se interessar
pelo seu produto e passem a promovê-lo para sua base de seguidores,
fãs e assinantes. Melhor do que você falar bem do seu produto, é
alguém que já é de confiança do público falar que seu produto é
bom. Por isso, procure ter parceiros.

FUNIL DE VENDAS
É uma série de etapas que o prospecto tem de passar até chegar a
compra do seu produto. O processo é iniciado pela squeaze page(ou
landin page) de captura. Em seguida, a partir do momento em que
você possui o contato(email) do seu prospecto, que foi deixado em
troca

de

uma

recompensa

digital,

inicia-se

um

estreito

relacionamento via email marketing automático, que deve ser feito
de forma frequente. Você estará 'nutrindo' o seu público(lead) com
informações relevantes, fundamentais para a compra ou não do
produto ofertado.
Esse funil precisa ser continuamente monitorado e ajustado, pois são
as etapas pelas quais o seu prospecto geralmente passa até o
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momento da compra do seu produto. Logo que conseguir aperfeiçoar
cada etapa, com o tempo será possível transformar o seu processo de
vendas em algo replicável e escalável todo em piloto automático.
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Capítulo 7 – Desafio 10 Passos em 8 Semanas
Para ajudar você a por tudo isso à prática, resolvi montar um pequeno
desafio. Nesse desafio estou considerando um trabalho apenas nas horas
vagas, portanto em apenas 1 ou 2 horas por dia. Mas se você desejar, pode
duplicar esse tempo e, consequentemente, conseguir resultados mais rápidos.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- Mãos a Obra: 10 Passos em 8 Semanas
- Método 262

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 28 minutos
“Os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir
à guerra, ao passo que os derrotados
vão à guerra e só então procuram a vitória.”
Bernardinho, Transformando Suor em Ouro
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Desafio 10 Passos em 8 Semanas
Para realizar todas as tarefas vou apresentar o método 262. O que é o
Método 262? É um guia que mostra quantas escolhas, criações e medições
são necessárias fazer até o lançamento do seu produto. Vou apresentar a
versão checklist do método a fim de facilitar aplicação de cada instrução a ser
executada.
Esse desafio não é uma garantia de lucro(depende da dedicação,
persistência e ajustes), mas é a forma mais concreta que eu encontrei de
construir um negócio viável lucrativamente. Quando você chegar ao final
desse desafio terá aprendido muito e poderá dizer que tem um negócio
digital, e assim poderá ajustar e replicar para criar outros projetos.

É importante ainda ressaltar que esse guia não é engessado. Você pode
criar suas próprias técnicas no decorrer dos dias bem como modificar as que
já existem. Se o seu objetivo é ganhar X pode aplicar as técnicas e multiplicalas.

Maõs a Obra...
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MAÕS A OBRA: 10 PASSOS EM 8 SEMANS
Passo 1 – Escolher: nicho e domínio ( Semana 1)
Nicho: marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Identifique um tipo de atividade que goste muito ou tenha bastante afinidade
Identifique o nicho que atividade escolhida pertence
Analise se o nicho é pagador
Analise se tem muitos anunciantes

Domínio: marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Escolha um nome que contenha a palavra-chave da solução que você oferece
Escolha um hospedagem
Instale um blog ( se for o caso, recomendo)

Passo 2 – Escolher: Plataforma de Automatização ( Semana 1)
Após ter escolhido o nicho e o domínio você precisa ser rápido, ou seja, montar
sua estratégia de captura de leads(contatos de e-mails de pessoas interessadas no seu
produto) e criar trafego para executar a estratégia. Para isso existem algumas
plataformas online que ajudam neste processo, procure conhecer todas e escolha 1 ou 2
para trabalhar. Vou listar algumas que utilizo. Visite o link de cada uma e faça sua escolha.
1 – Gpages = cria páginas modernas de alta conversão
2 – Gmembers = plataforma de membros, utilizadas para entrega de produtos
3- Aweber+ ou Mailchinp = plataforma de envio de email marketing
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4- Leadlovers

= dentro desta plataformar você dispõe de criação páginas

modernas em poucos minutos, envio de email marketing, área de membros e notificações.
Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Escolhi plataforma para criar páginas
Escolhi plataforma de envio de email marketing

Passo 3 – Criar: recompensa e página de captura ( Semana 2)
Após ter escolhido suas plataformas, agora você vai criar uma recompensa digital
(isca digital), que tem como objetivo captar emals de interessados na sua solução. Essa
recompensa pode ser um ebook, vídeo aula, planilha ou entrevista. É fundamental que sua
página de captura seja bastante persuasiva a fim de despertar o desejo do usuário por sua
recompensa digital, afinal, esse será potencial comprador.
Recompensa: Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Crie sua recompensa digital – Dica: Site que cria ebook instantâneo http://papyruseditor.com/pt
Crie sua imagem da recompensa digital. Utilize o site 3DBox.

Pág. de Captura: Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Crie uma Headline que chame atenção.
Crie botão de texto customizado
Viável para Adwords e Facebook Ads
Inscrição em 2 passos ( página de próximos passos e página de obrigado ou entrega da recompensa).
Nota: Crie sua página de captura rapidamente utilizando a Gpages ou a Leadlovers

Passo 4 – Criar relacionamento ( Semana 3 e 4)
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Agora é o momento de criar uma sequencia de e-mails de relacionamento em
piloto automático. O objetivo é criar autoridade e credibilidade a fim de fazer uma oferta.
Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Remetente é familiar ao destinatário
Assunto gera curiosidade e interesse de abrir
A mensagem esta escrita corretamente e na linguagem da audiência
Utilizou gatilhos comportamentais e mentais
Utilizou links ou chamadas para ação(ex: clique aqui, responda esse email ect.) ao longo da mensagem
Email usa P.S com uma chamada para ação

Passo 5 – Criar tráfego ( Semana 5)
O objetivo é utilizar as diversas estratégias para gerar tráfego para a página de
captura.
Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Defina estratégia para tráfego pago e não pago
Utilize as Redes Sociais
Utilize Blog(comentário, guest posts, troca banner/links)
Anúncio Adwords( links patrocinados no Google), Facebook Ads, Yahoo, Bing
Utilize Post Cast
Utilize Youtube

Passo 6 – Medir a conversão ( Semana 6)
Com a chegada de tráfego na sua página de captura é hora de acompanhar as
estatísticas. É importante que você faça testes em sua página a fim de otimizá-la e
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aumentar a conversão.
Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Instalado o G.A ( Google Analytics)
Aumenta o CTR: utilize no texto alguns gatilhos mentais(reciprocidade, escassez, autoridade)
Aumenta o CTR: foque bem suas palavras-chave
Insira muitas palavras negativas que não tem a ver com seu negócio(vai utilizar esse item no adwords)

Passo 7 – Criar página de venda para sua OFERTA ( Semana 7)
Neste ponto você já deve ter o seu primeiro produto digital definido( ebook,
curso/treinamento online ou webinar). Esse é o produto que chamamos de front end.
Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Já escolhi qual produto vou vender
Montar a página de venda do seu produto digital frontend
Aplicar gatilhos mentais na página de venda (escassez, autoridade e prova social)
Insira vídeo de vendas
Inserir as perguntas (objeções) mais frequentes com as respostas(argumentos)
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Passo 8 – Criar área de entrega do produto ( Semana 8)
Agora você vai configurar a forma de pagamento e integrá-la com a plataforma de
entrega de produto
Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Crie uma conta em uma plataforma de venda de produto digital(hotmart, eduz ou pagseguro)
Configure e integre a plataforma escolhida
Crie área de membros para entregar seu produto digital ( Leadlovers ou Gmemebers)

Passo 9 – Criar tráfego para página de vendas ( Semana 9)
Você vai enviar e-mails para a lista de contato que baixaram a sua recompensa
digital, pois são leads quentes que já demostraram interesse pelo produto. Nesse email
vai informar que existe um produto que esta disponível para compra por tempo limitado.
Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Crie a página de vendas do seu produto frontend
Insira gatilhos mentais
Crie uma copy de email #1( Conteúdo de alto valor + desperta curiosidade da chegada novo produto)
Crie uma copy de email#2( Fale da dor ou problema + faça conexão da sua história e como solucionou)
Crie uma copy de email#3( Apresente o seu produto digital e gere escassez)

Passo 10 – Medir conversão e vendas (Semana 10)
Agora é momento de acompanhar as métricas e calcular as conversões de vendas.
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Marque com um "X" cada item desta etapa que for concluindo
Adicionar o Google Analytics na página de vendas
Configurar as metas no Google Analytics
Adicionar na página de vendas um chat interativo. Use o Zopim
Calcule o custo por Lead
Calcule o custo por Venda
Calcule o ponto de equilíbrio para seu lançamento e o ROI(Retorno sobre investimento)

Método 262
É um passo a passo composto de Escolhas, Criações e Medições. No processo o
que você vai fazer é organizar suas ações com base em:
2 Escolhas(escolher o nicho e a plataforma)
6 Criações (criar: página de captura, relacionamento, tráfego página captura,
página de vendas, área de entrega do produto, tráfego página venda)
2 Medições( medir: conversões da página de captura e conversões da página de
vendas)
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Capítulo 8 – Soluções à procura de problemas
Muitos se fala em Cloud Computing, ou Computação em Nuvem, um
termo que reúne vários aplicativos cujos dados não ficam em um computador
específico, mas em uma rede de servidores dedicados, que combinam
recursos e disponibilizam informações atualizadas para máquinas remotas de
vários tipos, tamanhos e sistemas operacionais.

Ao final deste capítulo, você saberá:
- Ferramentas de alta performance
- Produtividade

Atividades
- Leitura do material digital

Tempo previsto
- 11 minutos
“A vontade de se preparar,
precisa ser maior que a vontade de vencer.”
Bob Knight
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Soluções à procura de problemas
A estrutura otimiza recursos de hadware e software, ajuda a reduzir a
carga de trabalho e permite a criação, administração e acesso a informações
específicas a qualquer instante. Como as bases de dados não ficam no disco
rígido do computador do usuário nem na rede interna da empresa, a
segurança é maior e o suporte técnico, mais fácil. Parece bom demais para ser
verdade.
As ferramentas que vou apresentar mostram como. Por categorias.
FERRMENTAS DE ALTA PERFORMANCE
Desenvolvimento Profissional
Klout – Ferramenta online que atribui nota ( 0-100) a seus usuários
com base em um algoritmo que analisa mais de 35 variáveis relativas as suas
ações nas redes sociais. Mede sua influência nas redes sociais.
Fornecedores e freelancers
Elance – rede social que conecta mais de 100 mil freelancers a
potenciais clientes, um ambiente para fácil acesso a profissionais de diversas
especialidades.
Freelancer – rede gratuita que disponibiliza uma lista de freelancers e
projetos cadastrados, facilitando o contato entre as partes interessadas.
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Apresentações gerenciais
Slideshare – é um repositório de publicação e compartilhamento de
apresentações e documentos.
Prezi – ferramenta online para criar apresentações não lineares, no
formato árvore de conceitos.
Pesquisa customizada
Wufoo – ferramenta online para construção de formulários bem
intuitiva, que pode ser utilizada sem a necessidade de conhecimento técnico.
SurveyMonkey – ferramenta para construção de formulários, ela gera
dados estatísticos das respostas em tempo real e permite sua gravação em
Excel ou PDF. Excelente para ser usado em Pesquisa.
GoogleForms – parte da suíte Google Docs, é uma ferramenta simples e
gratuita para construção de formulários online.
Help Desk
Zendesk – serviço de atendimento ao consumidor baseado no sistema
de abertura de tickets, centralizados nas questões levantadas pelos
consumidores.
PRODUTIVIDADE
Otimização de tempo
Timesheets – ferramenta ágil, dedicada ao registro de tempo em
projetos e tarefas.
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Runrun.it - Gerenciador de tarefas para empresas. Aumenta a
produtividade da equipe. Saiba exatamente em que sua equipe está
trabalhando e qual o status dos projetos e tarefas.
Mapas mentais
Mindmeister

–

ferramenta

para

criação,

administração

e

compartilhamento de mapas mentais online.( Eu utilizo bastante)
Tagxedo – serviço de criação de nuvens de conceitos com base em um
texto ou série de palavras e termos definidos por seu usuário. Vale apena
acessar também o Wordle.
Tomada de nota
Evernote – aplicativo versátil para registros de textos, imagens, vídeos
e áudio. Ele facilita o registro de ideias em anotações, gravações ou fotografias
tiradas a partir do celular.
Diigo – ferramenta gratuita para compartilhamento de conteúdo
encontrado na internet. Ele permite a seus usuários marcarem o trecho mais
interessante ou importante de uma página, anexarem comentários a ele e o
enviarem por email ou para redes sociais.
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CONCLUSÃO
Quero agradecer você por ter chegado ao fim dessa jornada comigo.
Saiba que se você chegou ao final desse livro já adquiriu conhecimento
suficiente para criar qualquer negócio digital rentável. Além disso, poucas
pessoas chegam ao fim de um livro com quase 100 páginas e aplicam todos os
conceitos e estratégias que foram aprendidos. Portanto você esta de
PARABÉNS.
Criar um negócio rentável é o que a maioria das pessoas deseja, porém
isso requer disciplina e dedicação. Ser disciplinado significa realizar suas
atividades diariamente, monitorar seus resultados e fazer os ajustes
necessários constantemente. Ser dedicado significa separar algumas horas do
seu dia para se dedicar ao seu negócio.
Se você tiver alguma dúvida não deixe de em entrar em contato comigo
– suporte@walmirlima.com.br. Quando você completar o desafio da 8
semanas, considere a possibilidade de enviar seu depoimento. Será um prazer
publicar suas conquistas e provar que esse método foi útil para você.
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Empreendedor Digital
Parabéns.

Agora você tem o livro CIZ Como Iniciar do ZERO na íntegra.
Caso queira adquirir o curso CIZ acesse www.comoiniciardozero.com/ja e
cadastre-se no formulário da página principal Fique Atualizado
Previsão: dia 18/8 às 14h.
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