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Introdução!
Olá, seja muito bem-vindo a este e-book! É um prazer
enorme ter você aqui.
Primeiramente eu quero agradecer você pela confiança,
muito obrigada!
Meu nome é Georgeana Lima
Lima, sou empreendedora digital e
autora do blog:
“Empreenda sem Segredo!”

Neste guia eu tenho o objetivo de te ajudar a sair da crise
com 13 ideias para você montar um negócio online e faturar
alto.
São soluções exclusivas para você que deseja criar algo
novo ou recomeçar.
Se esse é o conteúdo que você estava buscando, você está
no lugar certo.
Antes de começarmos, eu quero convidar você para
conhecer meu blog: http://empreendasemsegredo.com/
http://empreendasemsegredo.com/,, lá eu
entrego muitas dicas de marketing digital.
Segue também minhas redes:
Meu Instagram: Clique aqui!
Minha Página do Facebook: Clique aqui!
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01 - Empreenda com Lojas virtuais
(e-commerces)

Uma das mais perfeitas formas de ganhar dinheiro com
negócios na internet é por meio da elaboração de uma loja
virtual ou e-commerce.
Várias empresas de diversos segmentos não tem uma
influência digital ativa ou possui sites desatualizados, o
que te que dá lugar para aproveitar essas deficiências e
promover um serviço muito melhor.
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Por outro lado, dependendo do nicho, a competição é
grande e é necessário muito trabalho a fim de se destacar
das outras lojas virtuais.
Porém, ao ter um planejamento estratégico perfeitamente
construído e aplicar as técnicas de marketing corretas,
você pode converter sua loja virtual em um negócio
extremamente lucrativo.
Por isso, para iniciar seu e-commerce, o primeiro passo é
descobrir um mercado rentável e definir bem seu públicoalvo.
Posteriormente, você necessita investir na elaboração de
um site com design bonito e responsivo – afinal de contas,
as pessoas compram cada vez mais através de celular.
Além do mais, é necessário também:




Fazer boas descrições para os produtos aplicando
técnicas de SEO para otimização para mecanismos
de busca
Fazer uma sessão de FAQ com as perguntas mais
frequentes
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Investir em certificação digital e em políticas de
privacidade
Adotar os métodos de pagamento
Definir a gestão destinado a entrega dos produtos
Promover seus produtos em mais canais (blogs, redes
sociais, etc)
Investir em remarketing.

02 - Empreenda com canais YouTube!
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Bom, se você gosta da ideia de estar por trás da câmera,
agora é o momento de aproveitar, criar um canal no
YouTube e receber dinheiro produzindo vídeos.
O YouTube se tornou um dos sites mais visitados
atualmente. As pessoas assistem a uma tonelada de
conteúdo no site.
São quase 400 horas de vídeo enviadas para o YouTube a
cada minuto e em torno de um bilhão de horas assistidas
diariamente.
Não por acaso, os vídeos são uma ótima estratégia com o
objetivo de você fazer conteúdo benéfico e rico para seu
público.
Ao mesmo tempo, você pode entregar um vídeo falando a
respeito de um tópico de interesse do seu nicho, e
contribuir para monetizar este conteúdo.
Por falar em ganhar dinheiro, não podemos deixar de
enfatizar a chance de fazer receitas com anúncios.
Para isto, você necessita reforçar a monetização em suas
configurações do YouTube.
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Basicamente, isto dá ao Google a autorização de adicionar
pequenos anúncios do AdSense em seus vídeos – aqueles
que costumam surgir antes de o vídeo começar.
Nesse caso, no momento em que os espectadores clicam
no anúncio, você é pago.
E muito mais.
Outra chance de ganhar dinheiro com um canal do
YouTube se dá a partir de patrocínios pagos.
Para isto, você necessita desenvolver uma base
considerável de seguidores para que as empresas
decidam pagar para produzir ou mencionar produtos e
serviços em seus vídeos.
O melhor de tudo é que você não necessita de um
equipamento super profissional para as suas produções.
Você pode iniciar com seu smartphone ou uma humilde
câmera de vídeo.
Porém tenha o mínimo de atenção com aspectos como
luminosidade e áudio.
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Além do mais, use softwares de edições simples para
mudar, aditar e trocar elementos.
Para aumentar o alcance dos seus vídeos, não se
esqueça de divulgá-los nas redes sociais, no seu blog e
em mais canais.

03 - Empreenda com DropShipping

O DropShipping é uma forma de negócio no qual você
vende alguma coisa, sem ter de fato a mercadoria em
reserva.
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É bem simples e tem êxito assim:
1. Você anuncia um produto em uma loja virtual ou em
um site de classificados ( antes mesmo de comprar o
produto )
2.Alguém vê o anúncio na internet e faz a compra do
produto
3.Você dessa forma compra a mercadoria que o cliente
encomendou
4.O fornecedor envia o produto direto para o endereço
do seu cliente, que nem se você mesmo tivesse
endereçado.
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04 - Venda de Serviços!

O negócio de serviços na internet, até então tímido,
também está crescendo e reproduzindo bastante
potencial.
Você já deve ter visto falar em gráficas na internet,
consultorias, coachs e Saas (softwares online como
serviço ).
Há pouco tempo, vi até mesmo negócios que vendem o
desenvolvimento de sites completos sem a obrigação de
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qualquer reunião, tudo é feito a partir de preenchimento de
formulários no site da empresa.
Uma dos grandes benefícios de se ter um serviço na
internet, é a capacidade de personalizar a sua entrega de
acordo com a urgência de cada cliente, realizar processos
de vendas e entregas e automatizá-los de forma que a sua
empresa funcione no tipo de “piloto automático”, durante o
tempo que você supervisiona, avalia e faz as evoluções.
Porém, nem tudo são só facilidades!
O mercado de serviços também tem seus pontos
negativos: fraqueza de escalabilidade, limite de entrega /
tempo / recursos e dependendo do segmento, necessita
da necessidade de uma ótima infraestrutura de
TI(Tecnologia de Informação).
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05 - Venda de Infoprodutos!

Confesso que essa é a minha maneira favorita!!
O conhecimento, atualmente, não está mais apenas nas
escolas, bibliotecas e universidades.
Nos dias de hoje, o mercado de infoprodutos (informação
como produto ) ainda é bastante minúsculo, porém
também está ganhando seu lugar.
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De acordo com uma matéria atual no Fantástico, somente
6 milhões de indivíduos fazem ou já fizeram um curso a
distância.
Porém, a flexibilidade geográfica e de horário que os
cursos na internet oferecem ao consumidor, estimulam a
procura por estes serviços e, como resultado, o
desenvolvimento do segmento.
No entanto, a busca por conteúdo especializado é bem
maior em semelhança com a quantidade a disposição, ou
melhor, é um mercado com bastante potencial.
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06 - Agência De Redatores!

A principal maneira de se realizar publicidade de sites e
de obter um forte nível de visitas é a partir de artigos e
textos publicados.
Além do Google distribuir ótima pontuação e melhorando a
colocação em buscas, similarmente incrementa e traz
leitores e possíveis consumidores para o site.
Dessa maneira, montar uma empresa especializada com
redatores para realizar artigos para os demais sites e
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segmentos informativos pode ser uma ótima fonte de
renda e, até então melhor, com um gasto baixíssimo.
Esta categoria de serviços para internet possui baixo
capital e retorno garantido.

07 - Agência De Gestão De Pessoas!

A quantia de pessoas que buscam serviço freelance é
expressiva, existindo escassas plataformas que ajudam os
profissionais a conseguir contratantes e vice versa.
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Construir uma agência que disponibilize serviços
freelances como ( escrita de artigos, desenvolvimento de
sites, imagens e etc…) está entre as ideias de negócios na
internet que traz retorno acelerado e um esforço baixo.
A maneira de remuneração pode se permitir de duas
formas:
Cobrar para que o freelance/ trabalhador se cadastre e
participe das vagas disponíveis.
Cobrar uma margem do valor pago de remuneração
através do empregador. ( Vale mais a pena! ).
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08 – Freelancer!

A prestação de serviços é uma coisa que não é tão
escalável, porém pode ser uma saída interessante.
Usando competências de Marketing Digital aprendidas por
exemplo em blogs, youtube, conteúdo Digital, outros
cursos de marketing digital e especialização que possuir,
você será capaz de realizar serviços como:
Analista de SEO
Analista de Mídias Sociais
Gerente de Marketing Digital
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Redator – Programador
Web Design
Ilustrador
Animador 3D
Tradutor
Fotógrafo
Secretária Virtual
Desenvolvedor de Apps
Essas e outras que exigem competências específicas e
contem várias demandas no ambiente digital
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10 - Coaching de estilo!

Se todo mundo te admira pela sua personalidade de
selecionar e misturar peças de roupa e acessórios, uma
ótima idéia pode ser o coaching de estilo ou o papel de
personal shopper.
Fazer uma análise das roupas disponíveis no armário do
cliente, aconselhar e instruir sobre o que adquirir e em
qual lugar fazê-lo, ou mesmo adquirir os produtos, são
algumas das atividades desse profissional.
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Se você não deseja realizar isto pessoalmente, também há
a escolha de escrever um blog ou um ebook a respeito do
assunto!

11 - Importar da China!

Os valores da fabricação de itens variam bastante de um
país para outro.
Do mesmo jeito que o valor de revenda.
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Dessa forma, minha ante penúltima orientação é a
importação de produtos da China, locais conhecidos pelos
impostos e custos reduzidos para a fabricação.
Com isto, o empreendedor digital compra produtos,
frequentemente em larga quantidade, e estoca para
revenda em lojas virtuais.
Este formato funciona muito bem em mercados como
tecnologia e moda, por exemplo.
Um dos sites mais tradicionais usados para a compra é o
AliExpress.
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12 - Fazer aplicativos!

A criação e desenvolvimento de aplicativos é um mercado
em crescente expansão.
Afinal de contas, os dispositivos móveis tomam parte
considerável do dia a dia do consumidor moderno e estão
por toda parte.
Até o término de 2018, mais de 5,1 bilhões de pessoas,
em torno de 67% da população, assinavam serviços de
telefonia celular, de acordo com os dados da GSMA
Intelligence.
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Com estes números, fica possível entender a demanda
por apps.
E tal como se trata de um trabalho que necessita de
conhecimento técnico, há muito lugar para os criadores de
aplicativos iniciantes desenvolverem suas carreiras.

13 - Vender fotos!

Todo mundo necessita de imagens.
Pessoas, companhias, websites, redes sociais, imprensa
…
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A web é um canal de comunicação especialmente visual.
É dessa forma que fotógrafos encontram muitas vagas
para venderem suas fotos na internet.
Eles são capazes de oferecer seu produto de modo direto
para os clientes ou cadastrar-se nos principais bancos de
imagens, automatizando este procedimento.
Alguns dos mais conhecidos bancos de imagens são o
Shutterstock e o VisualHunt.
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FÓRMULA NEGÓCIO ONLINE!
Descubra O MÉTODO que vem ajudando milhares de
pessoas a largarem seus serviços e faturarem alto
trabalhando pela internet. Comece montando seu negócio
hoje ainda!

CLIQUE AQUI E DESCUBRA AGORA MESMO!
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