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No mundo digital, onde há uma vasta oportunidade de negócios online,

muitos ainda não acordaram para essa realidade ou outros ainda estão na

dúvida, de como começar um empreendimento online.

Quanto se vai gastar? Qual negócio escolher? Como trabalhar online? É

possível vender online? É realmente possível ganhar dinheiro com a

internet?

Para que essas perguntas sejam respondidas, o primeiro passo é se

entender o que é ser um empreendedor digital, e por isso, eu, Paulo Gomes,

criador do blog TBIAllNew (http://tbiallnew.blogspot.com) e

empreendedor digital na área de TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO,

INFORMAÇÃO e NEGÓCIOS trago esse conhecimento pra você

gratuitamente neste e-Book. E quero dizer ainda que este é o primeiro de

vários e-Books de 2015 totalmente gratuitos que irei disponibilizar para o

público.

http://tbiallnew.blogspot.com/


 PARTE 1: A INTERNET COMO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

 PARTE II: EMPREENDIMENTO DIGITAL

 PARTE III: O QUE É SER UM EMPREENDEDOR DIGITAL?

 PARTE IV: COMO GANHAR DINHEIRO ONLINE?

 PARTE V: COMECE SEU NEGÓCIO DIGITAL

 PARTE VI: REFERÊNCIAS





Este ano de 2015 será o ano em que provavelmente o Brasil

ultrapassará o Japão em termos de conexão à internet. Hoje somos o

5º país mais conectado. Somos 105 milhões de internautas. Você

provavelmente já notou a dimensão desta oportunidade vasta.

Imagina a internet como sendo um grande comércio lucrativo, onde

há 105 milhões de clientes em potencial. Não estou levando em

consideração os demais usuários fora do Brasil.

Então, da mesma forma que um empreendimento off-line bem

planejado e executado funciona, um empreendimento online

também se bem planejado e bem gerenciado irá ter sucesso.

A Internet então é um grande parque de diversões para um

empreendedor online. É um grande meio de ganhar dinheiro.





Um empreendimento digital é um negócio online onde sua

forma de gestão e organização se dá tipicamente por meio

digital, principalmente através da internet, com o objetivo de

obter lucro.

Apesar de parecer simples, um empreendimento digital

para ter sucesso precisa ser cuidadosamente planejado e o

empreendedor envolvido neste negócio precisa amar e se

dedicar para que haja o crescimento esperado de seu

empreendimento online. Duas dicas: estudar e gostar do seu

empreendimento.



Inúmeras lojas físicas hoje possuem suas respectivas lojas

virtuais. Outros negócios nasceram tipicamente online. É o caso

da Submarino.

O sucesso destes empreendimentos online são derivados de

seus empreendedores. Não há sucesso de negócio seja online ou

off-line sem a figura do empreendedor, que tem as típicas

características de um verdadeiro empreendedor: iniciativa,

coragem, criatividade, ousadia, disposição para assumir riscos e

liderança.





Antes de responder a pergunta desta parte do e-Book, quero

falar sobre mim.

Sou Paulo Gomes, criador do empreendimento digital TBI All

New, um blog dedicado a quatro temas centrais: TECNOLOGIA,

ENTRETENIMENTO, INFORMAÇÃO e NEGÓCIOS. Estou neste

negócio há quase 7 anos. Durante os anos iniciais do blog ainda não

tinha uma visão clara do que eu iria realizar. Somente em 2011 é que

eu parei e pensei: aonde estou querendo ir com este blog? Qual a

missão e visão do TBI All New? Foi assim que comecei a mudar

radicalmente a forma em que estava utilizando a internet.

Transformei um simples Passa-Tempo em um negócio online.



Então comecei a trazer conteúdo relevante, aprimorei minhas

estratégias de alcance de público e ainda modifiquei as minhas técnicas de

conteúdo de vídeo no Youtube.

Por meio do meu blog, promovo a inserção de um hobby que tenho, no

mercado de vendas online. São livros que escrevo, geralmente de ficção.

Todos eles eu vendo nas livrarias Amazon em formato para download e na

livraria Clube de Autores em formato impresso.

Eu acreditei que este amplo mercado funcionaria. Acreditei que fazer o

que gosto pode ser não apenas fazer o que gosto, mas além disso, levar para

um público um produto de qualidade que de alguma forma possa mudar a

vida das pessoas e trazer benefícios para ambos os lados, pra mim como

empreendedor e para as pessoas consumidoras do meu produto.



Então ser um empreendedor digital é acreditar que o seu

prazer, seu hobby, seu conhecimento ou seu produto/serviço,

pode ser levado para outras pessoas através de um negócio

online, onde há a troca de um produto e/ou serviço de

qualidade, por um benefício mútuo (dinheiro para o

empreendedor e satisfação na obtenção do produto/serviço

para o comprador).





Inicialmente quero dizer que não é nada fácil ganhar dinheiro online.

Portanto esqueça que NEGÓCIO ONLINE é ALGO FÁCIL DE GERENCIAR e

UMA MINA DE DINHEIRO FÁCIL. Não, desista dessa ideia.

Para ganhar dinheiro existe apenas uma OBRIGAÇÃO: Seja um

EMPREENDEDOR DIGITAL.

Talvez você esteja agora com esta dúvida: então eu vou ter que largar o

meu emprego fixo. RESPOSTA: NÃO NECESSARIAMENTE.

Você pode ganhar dinheiro ONLINE mesmo tendo um trabalho fixo. O

fato é que em algum momento de seu sucesso, o emprego de carteira

assinada não será mais NECESSÁRIO. E para alguns casos (RISCO

ASSUMIDO), vai existir a grande necessidade de se abandonar o emprego

para se focar no negócio online por conta da natureza específica daquele

negócio.



O fato é: como ganhar dinheiro online?

Eu não posso ajudar você com os próximos passos, pois as

respostas você que deverá responder. Dou uma dica porém muito

importante: PLANEJE SEU NEGÓCIO ANTES DE COLOCAR EM

PRÁTICA. E faça os seguintes questionamentos:

 QUAL O MEU HOBBY?

 EU POSSO OBTER DINHEIRO VENDENDO UM PRODUTO/SERVIÇO

A PARTIR DO MEU HOBBY?

 EU SEI UTILIZAR O BÁSICO DAS FERRAMENTAS DE INTERNET,

PACOTE OFFICE E CONHEÇO UM POUCO DE INFORMÁTICA?

 EU TENHO UM CANAL NO YOUTUBE?

 EU TENHO UM SITE/BLOG?

 EU POSSUO REDES SOCIAIS?





Você já fez os questionamentos e conseguiu responder?

Portanto, ao entender o que a INTERNET É OPORTUNIDADE DE

NEGÓCIO, ao conhecer de fato o que significa um

EMPREENDIMENTO DIGITAL e as características de um

EMPREENDEDOR DIGITAL, você já tem as ferramentas básicas

para o início de um novo rumo em sua vida. Agora reflita nos

questionamentos feitos anteriormente baseado naquilo que você

tem a OFERECER PARA O PÚBLICO. Coloque em prática seu

negócio. Tenha um site ou blog. Entre nas redes sociais,

principalmente o twitter. Abra um canal no Youtube. Se faça

conhecido e faça seu produto/serviço ser levado adiante.



 http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/

 http://queroficarrico.com/blog/2011/09/05/o-que-e-
empreendedorismo-digital/

 http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI115383-
17189,00-
AS+PRINCIPAIS+CARACTERISTICAS+DE+UM+EMPREENDED
OR+DE+SUCESSO.html

 http://viverdeblog.com/verdade-sobre-ganhar-dinheiro-
online/
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