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Prefácio

 O livro que você, caro colega, está prestes a ler é um tesouro. Guarde
-o bem! Um baú dourado de ideias e segredos, por vezes tão simples, que têm 
a capacidade de mudar a sua vida. Acredite, esse tesouro mudou a minha! 

 Álvaro Eduardo não é só um empreendedor de sucesso, um marke-
teiro disposto a dividir técnicas de abordagem comercial. 

 Ele é isso e algo mais. 

 Esse algo que nos escapa à primeira vista, que amortece as defesas 
longamente estruturadas contra “estranhos oportunos”. Esse algo que torna 
a aula em bate-papo, a educação em companheirismo. 

 Álvaro tem isso nele, essa amplitude de caráter que abarca não so-
mente a vontade de ensinar a técnica, mas a ânsia de ver aquele que o estuda 
crescer.

 Ensinar é uma arte. Quiçá, a maior de todas. Ensinar não é só trans-
ferir conhecimento, não é treinamento impiedoso, não é subir ao pedestal e 
despejar aos outros o que já se sabe – e eles querem aprender. 

 Ensinar é tomar a mão do pupilo e conduzi-lo ao pedestal. E não im-
porta quanto tempo e esforço essa atitude despenda. O verdadeiro mestre é 
aquele que almeja que o aluno o compreenda, nivele-se com ele e, um dia, o 
ultrapasse. 
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 Álvaro Eduardo é esse mestre! Não apenas Mestre do Marketing Di-
gital.	Mestre	em	amizade,	em	amparo,	em	confiança,	em	bondade.	

 Álvaro dá a cada aluno – como deu a mim – muito mais do que a opor-
tunidade de vencer. Ele não me ensinou a ser apenas uma Empreendedora 
Digital de sucesso. Ele me fez uma pessoa melhor no trabalho, no mundo, na 
vida.

 Guarde esse tesouro de sabedoria com você, caro colega, e deixe-se 
conduzir	por	esse	caminho	tão	magnífico	do	empreendedorismo.	E	aprovei-
te, você tem um excelente professor!

 Giselle Jacques.
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Por que Segredos?

	 A	palavra	‘segredo’	pode	ser	definida	de	diversas	maneiras.	Mas,	nes-
te	contexto,	a	defino	como	“um	conhecimento	que	está	oculto	à	vista	de	to-
dos, difícil de ser adquirido da forma como aqui será apresentado”.

 Nesta obra, separei 29 segredos ou, se preferir, dicas que o ajudarão 
a se tornar um empreendedor digital de sucesso.

	 São	dicas	aparentemente	simples,	porém	altamente	eficazes	que,	se	
postas em prática da forma como ensino aqui, farão uma diferença enorme em 
seus resultados.

 Está preparado para ser um Empreendedor Digital de Sucesso?

 Então, vamos lá!
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Segredo 1
Defina o seu Porque!

  Simon Sinek, em seu livro Start With Why? (Comece Com o 
Porque), deixa claro que, para que as empresas tenham sucesso no mercado 
altamente competitivo de hoje, faz-se necessário uma maneira diferente de 
comunicação.

	 Simon	“decodificou”	está	 fórmula	e	a	chamou	de	círculo	dourado,	
que basicamente funciona da seguinte maneira:

 - A comunicação de marketing tradicional começa com O Que? 
 Ou seja, as empresas, em sua massiva maioria, começam explicando 
para seu público o que elas fazem. Depois, elas entram no Como? tais produ-
tos são feitos e, por último, Por quê? a empresa optou por criar ou desenvol-
ver aquele produto, daquela forma, com aquele layout, etc. - 

	 Contudo,	esta	forma	tradicional	de	comunicação	não	é	eficiente!	Ela	
possui uma grande, enorme falha. 

	 O	Por	quê?	fica	em	último	lugar!

 A maioria das empresas não sabe qual o seu propósito, sua crença, o 
real “Porque” elas fazem o que fazem? Por que sua empresa existe? Por que 
você acorda de manhã para ir trabalhar e por que alguém deveria se importar 
com isso?

Agora, note o que Simon descobriu.
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 Empresas altamente inovadoras, líderes inspiradores, independen-
temente do tamanho destas empresas ou do posicionamento destes líderes, 
caminham no sentido contrário ao tradicional quando apresentam suas ideias 
para o público.

 Simon cita um exemplo fantástico usando a multinacional Apple. 

 Escrevo aqui na íntegra o que ele falou em sua palestra no TED:

 “Se a Apple fosse como todas as outras empresas são, uma mensagem 
de marketing dela deveria se parecer com isto: ‘Nós fazemos ótimos compu-
tadores, eles são lindamente projetados, fáceis de usar e possuem interface 
amigável. Quer comprar um?’ “Não”. E é assim que a maioria de nós se co-
munica. É assim que o marketing é feito. É assim que a maioria das vendas é 
feita. E é assim que a maioria se comunica interpessoalmente. Nós dizemos o 
que fazemos, como somos diferentes ou como somos melhores e nós esperamos 
algum tipo de atitude, uma compra, um voto, alguma coisa do tipo. (…) Mas 
não é inspirador.
 Porém, é assim que a Apple atualmente se comunica: ‘Tudo o que fa-
zemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar 
de forma diferente. A forma que desafiamos o status quo é fazendo nossos 
produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com uma interface amigável. 
Assim, acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar um?’”

	 Notou	a	diferença?	Ficou	melhor	não	ficou?

	 Sendo	assim,	lembre-se	de	que	sem	saber	o	seu	porque,	ficará	impos-
sível encontrar os por quês? de seus futuros clientes! Descubra o SEU Por 
que?!
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Segredo 2
Descubra sua real paixão!

 Você já se apaixonou alguma vez? Provavelmente sim!

 Lembra-se de como se sentiu? O coração palpitante, as mãos trêmu-
las, o rubor no rosto, o nervosismo?

 Quando colocamos de lado a parte poética envolvida neste processo, 
observamos que todas estas reações ocorrem porque nosso corpo começa a 
gerar	infindáveis	reações	químicas	que	nos	fazem	ter	todas	estas	sensações	e	
sentimentos.

 Mas, a mágica de tudo isso está na capacidade que cada um de nós 
tem de “transferir” estas sensações para outras pessoas com as quais nos en-
volvemos.

 Como assim? Explico!

 Quando você se apaixonou, chegou a contar para sua melhor amiga 
ou amigo o que sentiu? Conseguiu fazer um detalhado relato de todo esse 
processo desde o primeiro encontro em diante? Notou como sua amiga sus-
pirava fundo de emoção, ou como seu amigo dizia “caramba, sério?!” confor-
me você contava tudo o que havia acontecido?

 Pois é, é a este processo que dei o nome de “transferência emocional 
consciente” (TEC). 
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	 Quando	assistimos	filmes	e	nos	envolvemos	a	ponto	de	querer	que	o	
personagem principal escape, ou quando gritamos de susto com o assassino 
que aparece repentinamente atrás da mocinha, ou ainda quando nos emocio-
namos com uma declaração de amor inesperada que o jovem faz à donzela, 
estamos passando pelo processo de TEC. 

 No Marketing Digital não é diferente!

 Quando nós produzimos algo em que realmente acreditamos, ou 
quando	trabalhamos	como	afiliados	de	um	produto	que	realmente	acredita-
mos ser potencialmente transformador e de alta qualidade para a pessoa que 
o adquirir, e passamos a nos “apaixonar” por este produto, nós começamos a 
trabalhar nossas abordagens publicitárias de forma que passamos o que senti-
mos com relação a este produto para o nosso prospecto, criando um link TEC 
entre nós e estes prospectos.

	 É	impossível	trabalhar	de	forma	eficiente	no	Marketing	Digital	se	não	
escolhermos um nicho, produto ou mercado que realmente toque o nosso 
coração profundamente.

 Todas as nossas principais ligações emocionais duradouras são base-
adas no amor que adquirimos ao longo de todo este processo químico. 

 No Marketing não é diferente!

 Equação TEC:
 ESCOLHA + CONVENCIMENTO + PAIXÃO + CRENÇA + DIVULGAÇÃO = VENDAS

 Siga esta equação que eu tenho certeza que você será muito bem su-
cedido de hoje em diante em todos os seus empreendimentos, sejam eles di-
gitais ou físicos.

______________
	 Lembre-se:	Trabalhamos	de	forma	muito	mais	eficiente	se	fazemos	
algo pelo qual estamos apaixonados! Portanto, Descubra a Sua Paixão!
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Segredo 3
           Pesquise e aprenda sobre o 

mercado em que você irá atuar!

 Sucesso sem conhecimento não existe!

 Esta é uma regra simples, porém muito poderosa, que norteia a nossa 
vida.

 Para que tenhamos sucesso em qualquer coisa que façamos, precisa-
mos adquirir conhecimento.

 Entretanto, quando queremos ajudar outros a serem bem sucedidos, 
a	 nossa	 responsabilidade	muda	 exponencialmente,	 afinal,	 o	 conhecimento	
necessário para nos ajudar é muito diferente daquele necessário para ajudar 
outras pessoas.

 Cada pessoa possui necessidades diferentes e formas diferentes de 
encarar os diversos problemas. Sendo assim, faz-se imperativo maior cuidado 
e conhecimento ao cuidar das necessidades de cada uma delas. 

 No Marketing Digital, o conhecimento é ainda mais imprescindível. 

 Os Mestres do Marketing Digital aplicam técnicas que possibilitam 
ajudar cada variável das personas que eles atingem. Porém, adquirir este nível 
de técnica exige investimento em conhecimento. 

 Os grandes mentores e mestres sempre se encontram e investem 
tempo e dinheiro, muitas vezes muito dinheiro, para participar de grupos de 
MasterMinds, nos quais experiências são trocadas e adquiridas a cada encon-
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tro, com o objetivo único de elevar o nível de seus produtos digitais e a forma 
com que tais produtos afetam suas mais diversas personas.

 E é ai que a mágica acontece. 

 Quanto mais conhecimento adquirimos, melhores são os resultados 
que proporcionamos para nossos clientes e, automaticamente, maior é a res-
posta do mercado ao nosso produto.

 Portanto, adquira conhecimento e preocupe-se em organizar este co-
nhecimento de forma tal que possa cada vez mais potencializar os resultados 
adquiridos pela sua persona a cada produto adquirido por ela.

 Este é o objetivo do Curso Mestre do Marketing Digital. Este é o meu 
porquê!

______________
	 Lembre-se:	Sem	saber	onde	estamos,	-	seja	em	sentido	profissional,	
emocional,	familiar	ou	pessoal	-	nunca	conseguiremos	definir	de	forma	efi-
ciente para onde desejamos ir.



18

Segredo 4 
 Identifique os principais pontos 

negativos e positivos relacionados ao 
mercado em que deseja atuar!

	 Qualquer	mercado	que	escolhamos	para	atuar	possui	desafios	pró-
prios relacionados ao seu público alvo, produtos oferecidos, concorrência, 
valor	dos	produtos,	grau	de	confiabilidade	necessária	para	transformar	este	
público em possíveis clientes compradores, etc.

Contudo, quando sabemos exatamente todos os pontos envolvidos, tanto os 
positivos quanto os negativos relacionados ao mercado no qual queremos 
atuar, isso nos ajuda em 7 aspectos:

	 1	-	Identificar	e	corrigir	os	pontos	fracos	referentes	à	nossa	oferta	em	
contrapartida ao mercado visado;

	 2	-	Identificar	e	potencializar	os	pontos	fortes	referentes	à	nossa	ofer-
ta comparada ao que existe atualmente como produto da concorrência;

	 3	 -	Aumentar	nossa	visão	referente	às	principais	dificuldades	e	an-
seios das pessoas neste mercado alvo;

	 4	-	Identificar	os	pontos	fracos	e	fortes	de	nossos	principais	concor-
rentes, tomando isso como aprendizado do que fazer e não fazer;

	 5	 -	Traçar	 estratégias	 que	nos	possibilitem	 afinar	nosso	 relaciona-
mento com este público de forma que ele passe a nos notar comercialmente;

 6 - Saber exatamente o que oferecer para nosso público alvo no to-
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cante a soluções práticas e de baixo custo;

 7 - Explorar as vertentes ainda não atingidas pelos nossos concorren-
tes.

 Quando fazemos isso, criamos 3 pontos de convergência entre nós e 
este público alvo potencial:

	 1	-	Confiança;
 2 - Expectativa;
 3 - Solução.

 Isso faz com que este público alvo passe a encarar nosso produto 
como	“algo	em	que	podem	confiar,	já	que	todas	as	expectativas	produzidas	
com o lançamento deste são realmente solucionadas pelo conteúdo forneci-
do.”

______________
 Lembre-se: Isso ajuda você a se posicionar de forma a não cometer 
erros	que	 fortaleçam	esta	deficiência	natural	da	 concorrência,	 e	possibilita	
descobrir	formas	de	atingir,	de	maneira	mais	eficiente,	as	necessidades	de	seu	
público.
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Segredo 5 
 Elimine o termo “problema” de 

seu vocabulário!

 Vou direto ao ponto!

 Desde pequenos, nós nos deparamos com dois termos que trabalham 
profundamente em nosso cérebro inconsciente, as palavras ’Problema’ e ‘De-
safio’.

 Ainda jovens, todas as vezes que ouvíamos a palavra ‘problema’, isso 
nos lembrava de algo que era de solução quase impossível. Algo de tamanha 
complexidade que nos fazia arrepiar e desistir antes sequer de começar a re-
solvê-lo.

 Isso ocorria inclusive na escola, com os famosos ‘problemas de ma-
temática’, quando a professora ou professor nos dava uma expressão simples 
para ser resolvida. 

 Porém, nós, acostumados a encarar desde pequeninos os problemas 
como algo insolúvel, ou no mínimo muito difícil, sequer nos esforçávamos 
para resolvê-los.

	 Por	outro	lado,	quando	um(a)	colega	de	escola	nos	desafiava	a	fazer	
algo aparentemente perigoso, ou que no mínimo pudesse nos render certo 
grau de constrangimento, nós não pensávamos duas vezes em querer logo 
partir	para	a	“prova	de	capacidade	e	coragem”	que	tal	desafio	exigia.

 Nada mudou!
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 Mesmo agora, depois de adultos, o nosso cérebro ainda nos diz que 
tudo o que se apresenta como problema diante de nós é algo de solução quase 
impossível! É por isso que muitos de nós têm tantos problemas! Justamente 
por encararmos a tais desta forma.

 No entanto, quando passamos a mudar mentalmente a forma com que 
encaramos tais problemas, e dizemos a nós mesmos de forma consciente que 
temos	“desafios	a	transpor”,	a	mágica	começa	a	acontecer!

 Ao abolirmos a palavra ‘problema’ de nosso vocabulário, trocando-a 
por	‘desafio’,	enviamos	conscientemente	a	seguinte	ordem	para	nosso	cére-
bro:	“OK,	agora	se	vire!	Quero	transpor	este	desafio	de	qualquer	forma!	Dê	
um jeito!”

 Quer uma prova de que isso funciona?

	 Eu	desafio	você	a	colocar	em	prática	cada	um	destes	segredos	em	sua	
vida diária, seja no nível pessoal ou empresarial. Eu duvido que você vá con-
seguir!	Mas,	enfim,	prove	que	você	é	realmente	capaz	e	que	eu	estou	errado!	
Prove não apenas para mim, mas principalmente para você que você conse-
gue	passar	por	este	desafio!

______________
 Lembre-se: Quando trocamos a palavra ‘problema’ pela palavra ‘de-
safio’,	 temos	a	 tendência	de	conseguir	passar	por	estes	sem	que	se	tornem	
difíceis demais. Tudo vai da maneira como os encaramos.
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Segredo 6
 

 Tome a iniciativa e fique alerta!

 Ser empreendedor é bem diferente de ser empresário. Eu explico 
isso e provo esta minha tese dentro do Curso Mestre do Marketing Digital 
logo em uma das primeiras palestras bônus da área de membros do curso.

 Uma das principais qualidades que o empreendedor apresenta é a ca-
pacidade de tomar a iniciativa de seguir em frente independentemente dos 
desafios	que	lhe	sejam	apresentados.

 Isso é uma característica que pode ser apreendida por qualquer pes-
soa que realmente queira se tornar um empreendedor de sucesso, seja no ní-
vel Digital ou Físico.

 Quando colocamos a procrastinação de lado, tendemos a querer ser 
cada vez mais produtivos, e isso faz com que sejamos cada vez mais objetivos 
em	nossas	 tomadas	de	decisões,	 identificando	potenciais	oportunidades	de	
mercado quando estas aparecem.

	 É	ai	que	entra	a	capacidade	de	se	‘antenar’	ou	ficar	alerta	ao	que	acon-
tece a sua volta como empreendedor.

	 Nós	devemos	procurar	observar	nosso	mercado,	de	forma	a	identifi-
car	leves	mudanças	no	fluxo	de	consumo	deste.	Quais	as	ofertas	mais	aceitas,	
quais os produtos que estão sendo mais vendidos, quais os preços que mais 
chamam a atenção do público, etc.
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 Como a sua concorrência está reagindo ao mercado? Se mantém es-
tática ou está criando formas de atrair o público? 

 E o mais importante: “O que você pode fazer que sua concorrência 
ainda não fez para atrais para si o seu público alvo?”

 Porém, para chegar a este nível de interação com seu público alvo e 
seu negócio, é necessário tempo. Por isso, aproveite seu tempo da melhor 
forma possível. Assim, você poderá se por em uma posição tal a estar sempre 
dois passos à frente de sua concorrência!

______________
 Lembre-se: O segredo é estar sempre à frente de seu mercado, se-
guindo	as	tendências	e	trazendo	respostas	simples	e	eficazes	para	seu	público	
cliente.
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Segredo 7
Seja amigo do planejamento!

	 Tudo	o	que	é	planejado	antecipadamente	nos	dá	chance	de	identifi-
car o que poderia dar errado para que possamos cuidar que tais erros não se 
transformem em realidade.

 No Curso Mestre do Marketing Digital eu ensino uma técnica fan-
tástica, passo a passo, que eu utilizo e que têm ajudado a mim e a centenas de 
pessoas, nos mantendo ultra organizados com todos os nossos afazeres do dia 
a dia
 Sendo assim, tome tempo para planejar o seu dia, sua semana e seu 
mês. A cada ponto alcançado, comemore!

 Caso algo venha a dar errado, anote o que aconteceu e o que, em sua 
opinião, causou tal erro.

 Fazendo isso, você evitará que outros erros similares aconteçam no-
vamente. 

______________
 Lembre-se: Se você quer realmente ser bem sucedido como Empre-
endedor, ORGANIZE-SE! Planejar não é fácil. Exige disciplina, força de 
vontade e organização mental. Porém, os resultados de um bom planejamen-
to são inquestionáveis!
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Segredo 8
 Tenha coragem e assuma riscos 

calculados!

 Empreender é assumir riscos calculados!

 A questão é: Você está preparado para assumir, de forma consciente 
e previsível, tais riscos?

 Todos os Empreendedores de sucesso conhecidos já passaram por 
situações extremamente frustrantes e por fracassos, muitas vezes brutais.

 Cito neste ponto o caso do Multibilionário Donald Trump.

 O Sr. Trump já se livrou de 4 falências, sendo a pior delas em 1991, 
quando assumiu uma dívida de 900 milhões de dólares. Porém, o Sr. Trump, 
poucos anos após esse grande tombo, adquiriu uma fortuna ainda maior do 
que a que havia perdido!

	 Sorte?	Estar	no	lugar	certo	na	hora	certa?	Ter	amigos	influentes?

 Sim e Não! Claro que tudo o que citei acima ajudou. No entanto, o 
que é mais importante para o Sr. Trump é o que eu chamo de “mente empre-
endedora”.

 O Sr. Trump não pensa de forma derrotista, e muito menos se con-
tenta com algumas centenas de dólares. A mente deste grande Empreende-
dor	funciona	de	maneira	diferente.	Para	ele,	ser	rico	não	é	suficiente.	
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	 Ser	milionário	também	não	é	suficiente.	A	mente	empreendedora	do	
Sr. Trump funciona na casa dos bilhões. 

 Sendo assim, este homem não se contenta enquanto não consegue 
ficar	em	sua	zona	de	conforto	financeira	que,	neste	caso,	é	ter	bilhões	de	dó-
lares.

 Outra qualidade da mente empreendedora é a capacidade de apren-
der com os próprios erros, mudar as estratégias de trabalho e continuar cor-
rendo atrás dos acertos, mesmo quando muitos erros mais são cometidos.

 Portanto, ERRE! Arrisque-se! Porém, calcule os riscos e aprenda 
com seus erros. Isto fará com que você, em breve, consiga acertar “na mos-
ca”, e então colher os frutos de um trabalho bem feito!

 Para ajudar você a melhorar a forma como encara o mundo empresa-
rial, deixo aqui as 20 dicas de ouro, que tanto este “mestre empreendedor” 
segue, como TODOS os grandes Empreendedores fazem questão de seguir 
também. Acompanhe:

 1. Pense Grande
 Pense em pegar sempre a maçã do topo da árvore, as que estão no 
chão já podem estar podres.

 2. Seja positivo
 O otimismo faz você ver novos pontos de oportunidades e motiva a 
sua equipe. O negativismo é como um vírus que contamina a todos ao redor, 
torna o clima pesado, e gera efeitos colaterais como reclamações e fofocas, 
até lentamente imobilizar o ambiente de trabalho.
 
 3. Siga a sua paixão
 Parece clichê, mas tudo que você faz com paixão, faz melhor. Fazer o 
que	gosta	é	o	maior	diferencial	de	um	empreendedor	hoje	em	dia,	afinal,	nem	
parece trabalho.

 4. Aprenda algo novo todo dia
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 Conheça novas culturas, mantenha sua mente aberta para todos os 
assuntos. Pensar “fora da caixa” e com o olhar em outra perspectiva pode 
ajudar a solucionar o problema.

	 5.	Confie	nos	seus	instintos
 Existem momentos em que a resposta não está nos livros. Nesse mo-
mento,	você	precisa	confiar	no	melhor	palpite	que	você	tem.

 6. Seja paciente 
 Quando parece que tudo está contra, tudo vai mal, é quando o admi-
nistrador se desespera, começa a mudar tudo e desiste dos seus ideais. Seja 
paciente, momentos bons e ruins acontecem. Se for paciente, terá tranquili-
dade	nos	momentos	ruins	e	não	ficará	iludido	nos	momentos	de	fartura.

 7. Tenha um grande time com você
 Ninguém vence uma guerra lutando sozinho. Formar uma excelente 
equipe,	com	profissionais	que	amam	o	que	fazem,	que	acreditam	na	empresa	
tanto quanto você e que dominem áreas que você mal conhece é essencial 
para crescer.
 
 8. Ponha beleza em tudo que faz
 Não apenas faça um relatório, pense que todos a sua volta. São seus 
clientes internos, capriche e venda a sua ideia.

 9. Aprenda a negociar, porque tudo que você precisa depende disso. 
Todos podem sair ganhando, é isso que se deve mostrar numa negociação.

 10. Sempre parta para disputar a maior vitória possível
	 Quanto	maior	o	desafio,	maior	será	a	recompensa.

 11. Invista em imóveis, é o melhor investimento possível
Imóveis	dificilmente	desvalorizam,	é	um	investimento	seguro.
 
 12. Assuma riscos
 Se você trilhar o mesmo caminho que os outros, chegará no mesmo 
lugar que eles.
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 13. Seja audacioso e atraia a atenção do público
 Não seja apenas “mais um”. Mostre o que você sabe e destaque-se.

 14. Seja a sua própria marca
	 Tenha	uma	identidade	própria,	não	seja	conhecido	como	o	“filho	do	
fulano”. A reputação que você constrói hoje, será a imagem da sua empresa 
amanhã.

 15. Goste de trabalhar 7 dias por semana e nas férias
 O mundo não para, por que você pararia? Se você é apaixonado pelo 
que faz, pode fazer por mais tempo que os outros.

 16. Diga não
 Aprenda a dizer não, não tente agradar a todos e fazer tudo. Saber se-
parar os pedidos para realizar aqueles que o deixarão mais próximo dos seus 
grandes objetivos é a tarefa mais complexa e essencial de um Administrador.

 17. Saia da sua zona de conforto
	 Busque	novos	desafios	e	aprenda	com	eles,	a	zona	de	conforto	deixa	
sua mente fechada para novas ideias e oportunidades.

 18. Seja teimoso quando necessário 
Quando você comentou sobre abrir o seu próprio negócio, quantas pessoas 
foram negativas com a ideia? Pois é, insista!

 19. Sempre tenha um plano B
 Imprevistos acontecem, é sempre importante minimizar as chances 
de erros.

 20. Nunca se conforme com o segundo lugar
 Quem não entra para ganhar, perde. Então, entre para vencer sem-
pre, porque o segundo lugar é o primeiro perdedor.

______________
 Lembre-se: Não existe Empreendedor que não se arrisque! O im-
portante é pensar em tudo o que pode vir a dar certo e errado em sua nova 
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empreitada. Outro fator importante é a intuição! O Empreendedor serial 
possui uma intuição bem treinada, e sabe quando deve ou não se arriscar em 
um novo negócio.
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Segredo 9 
 Aprenda a liderar sua equipe e 

funcionarios!

 Ser líder é ser um exemplo!

 Além disso, a liderança envolve sermos ativos em fazer com que nos-
sos subordinados nos deem o melhor deles mesmos em prol do objetivo que 
nós traçamos, seja para a equipe, seja para a empresa de modo geral.

 Vou deixar aqui algumas dicas que ajudarão você a se tornar um líder 
de	forma	a	conseguir	aumentar	a	eficiência	de	sua	empresa	e	equipe.	

 Siga estas dicas e tenha certeza de que a maneira como você será visto 
em sua empresa mudará exponencialmente para melhor:

 1 - Seja humilde;
 2 - Antes de exigir, de cobrar, ensine;
 3 - Mantenha um canal de comunicação aberto e sincero com sua 
equipe;
 4 - Valorize os colaboradores que geram resultados;
 5 - Invista na capacitação de seus funcionários.

Lembre-se: É muito mais fácil sua equipe seguir você por amá-lo como lí-
der,	do	que	segui-lo	por	medo	de	perder	seus	empregos.	Afinal,	ninguém	é	
insubstituível, muito menos um “gerente patrão” que não consegue liderar 
bem sua equipe!
______________
	 Lembre-se:	Aprenda	a	arte	da	liderança.	Afinal,	as	pessoas	preferem	
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seguir aqueles que são exemplos de conduta e não aqueles que apenas dão 
ordens sem demonstrar competência e conhecimento.
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Segredo 10
Seja motivador e otimista!

 O grande segredo da motivação resume-se em duas palavras: alegria 
e incentivo!

 Quando somos líderes alegres, as pessoas a nossa volta notam. A 
alegria é contagiante, principalmente em um ambiente em que o stress por 
resultados assume níveis alarmantes, como os apresentados em algumas com-
panhias que “atacam” determinados nichos de mercado.

 Outro fator importante é o motivacional. Quando conseguimos en-
xergar os resultados positivos de nossa equipe e conseguimos traduzir isto 
em ações, seja na forma de um simples “meus parabens”, seja dando algum 
tipo de bônus ou presente para a equipe, acontece uma mágica!

 O ânimo desta equipe aumenta. E uma equipe animada é uma equipe 
produtiva. Outra coisa é a mudança na forma com que a sua equipe passa a 
encarar você, suas atitudes e ações. 

 O otimismo é ainda outro fator muito importante. Quando procura-
mos	enxergar	o	lado	positivo	das	dificuldades	que	se	apresentam,	nossa	equi-
pe	nota	e	passa	a	encarar	tais	desafios	da	mesma	forma,	como	algo	não	tão	
grande e de difícil solução.

 Isso ajuda muito, principalmente quando lidamos com prazos aperta-
dos e clientes muito exigentes.
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 Portanto, seja otimista e espalhe este otimismo para sua equipe. Isso 
fará com que você tenha um grupo de pessoas feliz e “turbinado”, pronto 
para	encarar	qualquer	desafio	que	se	lhe	apresente	de	forma	bem	humorada	e	
ativa!

______________
 Lembre-se: Motivar sua equipe e as pessoas a sua volta ajuda a man-
ter a energia em prol do bem maior que é sua empresa. Ninguém gosta de 
pessoas pessimistas. Sendo assim, veja o lado positivo das coisas e mostre-se 
confiante.
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Segredo 11 
Aprenda a delegar funções!

 Ninguém consegue fazer tudo totalmente sozinho! 

 Todos precisamos de ajuda em algum momento de nosso dia ou de 
nossa vida. Quando somos controladores, tendemos a não conseguir cumprir 
com tudo o que é necessário em tempo hábil e com a qualidade merecida.

 Sendo assim, delegue funções. Escolha pessoas a sua volta que, em 
sua opinião, têm capacidade para tomar certas decisões que hoje estão sob 
seu controle, e CONFIE na pessoa escolhida.

 De início, será difícil e necessitará de algum tipo de supervisão direta 
sua até que se sinta confortável com as decisões tomadas pelo colaborador 
escolhido. 

 Porém, lembre-se: Supervisionar não é dizer o que fazer! É simples-
mente observar atentamente a decisão tomada e todo o processo mental que 
levou o escolhido a chegar a tal decisão.

 Fazendo isso, depois de certo tempo, você se sentirá seguro para dei-
xar estas decisões nas mãos do escolhido.

 Lembre-se: O domínio é contraproducente e absolutamente desne-
cessário! Aumente sua produtividade delegando funções àqueles funcioná-
rios que têm capacidade para cuidar destas.
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______________
 Lembre-se: Você, assim como eu, não consegue fazer tudo sozinho. 
Precisamos	 delegar	 funções	 de	 forma	 eficiente	 para	 que	 estas	 sejam	 bem	
cumpridas por pessoas capazes de realizar tais objetivos ou metas.
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Segredo 12
 Aprenda a trabalhar muito bem 

sob pressão!

 Trabalhar sob pressão tem se tornado cada vez mais corriqueiro no 
meio do empreendedorismo. Prazos curtos para entrega de trabalhos, reuni-
ões	sendo	adiantadas,	clientes	que	modificam	seus	prazos	em	cima	da	hora,	
enfim,	pressão	por	todos	os	lados.

 Existem aquelas pessoas que trabalham muito bem sob pressão, con-
seguindo inclusive mostrar maior produtividade nestas circunstâncias. 
 
 No entanto, existem também aquelas que literalmente “travam” 
quando são pressionadas.

	 Se	você	que	está	lendo	este	livro	se	identifica	com	o	primeiro	grupo,	
ótimo! Este é um ponto a menos com que se preocupar.

 No entanto, se você faz parte do segundo grupo, eu tenho 3 dicas 
que poderão ajudar você a se acostumar e, dependendo do caso, gostar de 
trabalhar sob pressão:

	 1	-	Confie	em	sua	capacidade	de	produzir	resultados;
 2 - Organize seu tempo de forma a colocar as prioridades em primei-
ro lugar;
 3 - Mantenha seu superior, caso você seja empregado, informado de 
seu progresso;

	 Estas	3	dicas	ajudarão	você	a	se	manter	confiante	ao	realizar	o	traba-
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lho requerido, manter sua mente focada nas prioridades e fazer com que seu 
superior lhe dê algumas “dicas” do que ele ou ela espera como resultado do 
seu trabalho.

 Mas, e se eu for o dono da empresa? 
 
 Muito bem, continue aplicando as dicas 1 e 2, e substitua a dica 3 por 
esta:

 3 - Informe seu cliente a cada progresso “relevante” que você e sua 
equipe	obtenham.	Isso	mantém	o	nível	de	ansiedade	deste	cliente	baixo.	Afi-
nal, ele sabe exatamente o que está acontecendo.

 Aprender a trabalhar sob pressão e a lidar com a pressão do dia a dia é 
importantíssimo	também	nas	tomadas	diárias	de	decisão.	Afinal,	uma	decisão	
mal tomada pode impactar toda a cadeia produtiva de sua empresa. 

 Sendo assim, tenha controle sobre tudo o que ocorre a sua volta e 
confie	em	sua	capacidade	de	tomada	de	decisão.

______________
 Lembre-se: O empreendedor precisa lidar com decisões difíceis dia-
riamente. A capacidades de tomar decisões assertivas sob pressão é o que di-
fere o empreendedor de sucesso, do empresário fracassado.
 
 Você não é obrigado a saber exatamente o que seu superior espera 
de você se ele nunca lhe disse isso. Sendo assim, mantenha um canal de co-
municação aberto e mostre segurança ao falar sobre seu progresso a quem 
demonstre ser necessário.
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Segredo 13
Seja pontual com seus prazos!

 A pontualidade vem sendo cada vez mais exigida no âmbito empresa-
rial. 

 Se você é um empreendedor e deseja conquistar cada vez mais o res-
peito e a admiração de seu mercado de atuação, a primeira grande dica que eu 
daria a você é: Seja Pontual!

 As pessoas estão cansadas de serem postas de lado neste sentido!

	 Quantas	vezes	você	marcou	com	um	profissional	uma	visita	dele	a	sua	
casa em determinado dia e hora, reservou este tempo desmarcando, talvez, 
compromissos	importantes	para	esperá-lo,	e	de	repente,	nota	que	o	profis-
sional não vem?

 Bem, se você já passou alguma vez por isso, sabe que é bem desagra-
dável. 

 Da mesma forma, NÃO FAÇA ISSO COM SEUS CLIENTES!

 Isso prejudica o respeito dele por você, pelo seu trabalho, seu produ-
to e sua marca. Além disso, as chances de este cliente vir a produzir publici-
dade negativa são muito grandes!

 Portanto, cuide para que sua pontualidade seja o mais impecável pos-
sível! 
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 Fazendo isso notará que sua boa fama e nome começarão a “prece-
der” você, e isso é excelente!

______________
 Lembre-se: Nunca antes a expressão “Tempo é dinheiro” foi tão 
importante quanto é hoje. A pontualidade reforça a relação entre você, sua 
empresa	e	seu	cliente,	o	que	gera	confiança	e	fortalece	os	laços	comerciais.	
Sendo assim, faça com que o IMPOSSÍVEL SE TORNE POSSÍVEL quando 
o assunto for atendimento pontual ao cliente!
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Segredo 14
       Preze pela qualidade antes de 

qualquer outra coisa!

 Quais os equipamentos ou produtos de baixa qualidade que você 
mais gostou de ter comprado nos últimos 12 meses? Lembra-se de algum? 
Na realidade, você se lembra mas... você só comprou porque achou que era 
um	bom	produto,	mas	no	final	se	sentiu	mal,	enganado(a)?

 Pois é. A baixa qualidade ou a falta dela causa frustração, decepção e, 
na grande maioria das vezes, raiva no cliente comprador.

	 E	não	é	para	menos,	afinal	é	terrível	se	sentir	engano!	Ninguém	gosta	
de comprar “gato por lebre”. No entanto, é EXATAMENTE ISSO que tem 
aumentado em muito no mercado digital.

 Infelizmente, o mercado digital está sendo bombardeado por produ-
tos de baixa qualidade sendo oferecidos das formas mais convincentes possí-
veis. 

 Gatilhos mentais disparados como metralhadoras, aulas bônus sendo 
oferecidas como “presente” com a desculpa de que, se fosse cobrada, custaria 
uma	fortuna.	Consultoria	de	1	hora	com	um	valor	absurdo,	enfim,	inúmeras	
estratégias	que	FUNCIONAM,	e	são	eficientes	e	devem,	sim,	ser	utilizadas,	
mas por pessoas que realmente tenham algo a oferecer e não por aqueles que 
são “golpistas” digitais.

	 No	entanto,	o	próprio	mercado	filtra	este	tipo	de	profissional	de	bai-
xa qualidade. Porém, até que isso ocorra, muita água acaba rolando e muitos 



41

bons, excelentes produtores digitais, acabam sendo prejudicados.
 
 O que fazer?

 Preocupe-se com O SEU PRODUTO! Faça a sua parte! Mostre para 
seu público que o que você tem para oferecer é realmente diferente! Mostre 
que você pode, sim, mudar a vida da pessoa que adquirir seu curso, consul-
toria, livro digital, podcast entre outros produtos que, por ventura, venha a 
desenvolver.

 Lembre-se: Se você quer realmente se tornar um Mestre do Marke-
ting Digital, assim como eu, você PRECISA SE PREOCUPAR ZELOSA-
MENTE COM A QUALIDADE DE SEU PRODUTO.

	 Assim,	você	gerará	confiança	e	conquistará	o	carinho	e	gratidão	de	
todas	as	pessoas	que	optarem	por	confiar	em	você!

 No Curso Mestre do Marketing Digital eu ensino meus alunos a cria-
rem infoprodutos de altíssima qualidade e grande conteúdo, baseados em sua 
expertise, ou conhecimento adquirido!

 A QUALIDADE de um produto DEVE SEMPRE SER SUA PRIN-
CIPAL PREOCUPAÇÃO, independentemente de seu ramo de atuação!

______________
 Lembre-se: Qualidade é o maior divisor de águas entre o sucesso co-
mercial ou o fracasso comercial completo. A partir do momento em que você 
mantém sua qualidade elevada, você atrai pessoas que exigem uma melhor 
qualidade e estão dispostas a pagar muito bem por isso.
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Segredo 15
 

“Alimente” seus clientes!

 Existe uma frase que alguns que se dizem especialistas em vendas es-
tão	utilizando	ultimamente,	que	é	a	seguinte:	Não	existe	mais	cliente	fiel!

 Não sei se você pensa desta maneira também, porém, se a resposta for 
sim, desculpe a franqueza, mas você está acreditando em uma grande MEN-
TIRA!

 Calma! Eu explico.

 No entanto, para explicar de forma muito clara, preciso fazer você 
pensar na seguinte pergunta: Se você é mulher, em qual loja geralmente você 
compra os seus sapatos? E suas roupas? E onde geralmente você vai para cui-
dar de seus cabelos, unhas e se depilar?

 Agora, se você é homem, onde geralmente corta os seus cabelos? 
 Onde compra suas roupas? 
 Onde vai quando precisa de algo para seu computador ou onde leva 
geralmente	seu	carro	para	fazer	uma	revisão	de	confiança?

 Se você pensou muito bem nestas perguntas, notou que, por mais 
que você tenha escolhido de 1 a 3 lojas, estas foram lojas em que você se 
ACOSTUMOU a comprar!

 Note que eu usei o termo “geralmente”, e não “exclusivamente”. 
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 O que vem acontecendo é que os que se autodenominam “gurus das 
vendas”, “palestrantes de vendas”, etc., CONFUNDEM FIDELIDADE com 
EXCLUSIVIDADE!

 Dizer que hoje em dia não existe mais clientes que tenham uma loja 
exclusiva	onde	adquirem	seus	bens,	sim,	com	está	afirmação	eu	concordo!

	 No	entanto,	dizer	que	não	existe	mais	cliente	fiel,	bem,	isto	já	é	um	
grande equívoco, uma grande mentira.

 Mas, você pode estar ponderando: Álvaro, se eu não compro sempre 
na	mesma	loja,	eu	não	sou	fiel!

 Errado!

 A questão é que você não compra SEMPRE e EXCLUSIVAMENTE 
em UMA ÚNICA LOJA! 

 Até porque, às vezes, a loja de roupa que estamos acostumados a ir 
não tem o estilo de roupa que queremos no momento. 

 NO ENTANTO, ELA SEMPRE estará em nossas opções de escolha 
quando sairmos para comprar uma roupa, o que garante que sempre iremos 
voltar nesta loja. Isso faz com que as chances de comprarmos algo dela a cada 
retorno sejam altas. 

 O fato de termos de 1 a 3 opções nos diz que somos MUITO FIÉIS, 
afinal,	SEMPRE	VAMOS	ÀS	MESMAS	3	LOJAS	DE	ROUPA,	SAPATOS,	
CALÇAS, SALÃO DE BELEZA, etc.

 E não esqueça que, a cada visita sua a cada uma destas lojas, você dá a 
oportunidade para que ela lhe venda algo, ou seja, te “alimente” como clien-
te.

 E é EXATAMENTE ISSO que você deve fazer! Não se preocupe se 
você não vender nada para um cliente que entrou hoje em sua loja, seja ela 
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virtual ou física. 
 
 Isso manterá seu cliente “aquecido” e fará com que ele retorne mui-
tas e muitas vezes. Ele passará a ser FIEL a você.

______________
 Lembre-se: É impossível agradar a todos. Todavia, quando temos 
qualidade e prezamos pelo bem estar de nosso cliente, passamos a atrair 
apenas aqueles que realmente exigem tal qualidade e estão dispostos a pagar 
muito bem por isso. 
 
 Para cada 1 cliente que exige qualidade e paga por isso, temos 6 
clientes que não se importam tanto, mas querem preço baixo. O que difere 
um	de	outro	é	o	nível	de	comprometimento	e	fidelidade	que	eles	 têm	com	
as empresas que lhes suprem de forma plena suas necessidades. Exemplo: 
Apple, Ferrari, Channel, Rolex e diversas outras – cada uma em suas diversas 
áreas. Ao pensar em cada uma destas marcas, o que lhe vem à mente?

 Se você tratar bem este cliente, ele vai lembrar de você. Ele irá voltar, 
e quando isto acontecer, “alimente” seu relacionamento com ele, nem que 
seja para vender apenas um produto de baixo valor.
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Segredo 16
Evite dar descontos!

 O desconto é uma estratégia comumente usada no marketing tradi-
cional. 

 Porém, quando analisamos o marketing conforme os novos paradig-
mas de mercado, notamos que o desconto deixa de ser algo saudável, e passa 
a ser algo muito perigoso.

 Se é que um dia o desconto foi saudável. 

 Acredito particularmente que não, por alguns simples motivos:

 1 - Quase ninguém sabe calcular corretamente o valor de venda de 
seu produto ou serviço;
 2 - Quase ninguém sabe calcular corretamente a margem máxima de 
desconto que pode oferecer;
 3 - Quase ninguém sabe criar meios engenhosos para burlar a neces-
sidade de se dar algum desconto para aumentar as vendas em um determinado 
período;
 4 - O desconto vicia o empresário, fazendo com que ele assuma uma 
postura	passiva	diante	de	uma	baixa	nas	vendas,	afinal	sempre	existirá	a	“mu-
leta do desconto” para se apoiar quando as coisas não estiverem bem.

	 Vou	explicar	brevemente	o	porque	das	afirmativas	acima:

 1 - Calcular o valor de venda de um produto ou serviço não é apenas 
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pegar seu preço de custo, somar uma percentagem X e daí colocar o produto 
à venda. Existem vários outros fatores a levar em conta como impostos, frete, 
aluguel de prateleira, tipo de giro do produto, valor percebido vs. valor real, 
etc.

 2 - Calcular o desconto é outro problema por um motivo ainda mais 
simples. Suponhamos que você pagou R$ 10,00 por um produto. Colocou 
uma	margem	 de	 200%	 na	 venda	 deste	 produto.	 Valor	 de	 venda	 final,	 R$	
30,00. Após certo tempo, você decide vender o mesmo produto com um des-
conto de 50%. O valor deste produto cai para R$ 15,00. Contudo, você se 
lembra que para chegar ao valor de R$ 30,00 você colocou uma margem de 
200%? Pois é, um desconto aparentemente de 50% passa a ser de 150%, 
afinal	são	R$	15,00	a	menos	no	valor	de	uma	mercadoria	que	inicialmente	
custou R$ 10,00. Se tirarmos os impostos e outros custos do produto, o lu-
cro chega próximo de ZERO.

 Isso se agrava ainda mais quando passamos a dar descontos a mer-
cadorias com margem de lucro menores. Imagine se este mesmo produto de 
R$ 10,00 recebesse um aumento de 100%, chegando ao valor de R$ 20,00. 
Com um desconto de 50%, este produto volta a custar R$ 10,00. Porém, este 
é o custo bruto do produto. Se calcularmos apenas os impostos desta venda, 
chegamos à conclusão de que tomamos prejuízo.

 3 - Quando queremos vender algum produto ou serviço sem a neces-
sidade de descontos, utilizamos, dentre outras estratégias, a da venda casada, 
que é vender um produto pelo seu preço normal e oferecer um segundo pro-
duto que, por um valor bem abaixo do normal de mercado, pode ser levado 
pelo cliente. Esta é uma estratégia muito usada pelos grandes magazines hoje 
em dia e está se tornando cada vez mais comum.

 4 - O desconto vicia o empresário no sentido de impedir que ele pen-
se em novas formas e estratégias de venda para poder fazer com que o seu giro 
de vendas aumente. Isso faz com que o pensamento intuitivo do empresário 
praticamente desapareça, impedindo-o de desenvolver uma mente empreen-
dedora.
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______________
 Lembre-se: Cuidado com os descontos, eles podem estar lhe dando 
mais prejuízo do que lucro! 
 Se o seu produto é excelente, por que compará-lo a outros de menor 
qualidade que existem no mercado, baixando os seus preços para conseguir 
mais clientes? Em vez de dar descontos, utilize o sistema de “venda casada”, 
onde a pessoa adquire um produto seu de um determinado valor e, por mais 
R$ 1,00, por exemplo, recebe outro produto de um valor expressivo. 
 Parece que não, mas isso pode aumentar em até 5x ou mais as suas 
vendas.
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Segredo 17
Procure transformar o seu cliente em 

alguém exclusivo para você!

 Anteriormente, citei que, hoje em dia, praticamente nenhum cliente 
mais aceita ser exclusivo de alguma empresa. Eles geralmente escolhem 2 ou 
3 empresas prediletas e, daí sim, se tornam exclusivos destas empresas. 

 No entanto, NÓS EMPREENDEDORES, SIM, podemos transfor-
mar nosso cliente em alguém exclusivo para nós!

 Isso faz com que tratemos cada um de nossos clientes habituais como 
únicos, importantes, dignos de serem paparicados. Isso faz com que, a cada 
retorno, o cliente sinta que é importante. Faz com que ele sinta que sua em-
presa, sua equipe e por tabela você, realmente se importa com ele.

 E quando isso acontece, uma mágica também acontece.

 O nível de satisfação com o qual o cliente encara você e sua empresa 
passa a aumentar. E as chances são de que, quanto maior este índice, mais no 
topo	de	escolha	você	fica	na	mente	daquele	cliente,	a	ponto	de	ele	encarar	
você e sua empresa como exclusivos também.

 Portanto, dê o primeiro passo! Transforme cada um de seus clientes 
habituais em clientes exclusivos para você! Fazendo isso, uma hora ou outra 
você notará que sua empresa também será exclusiva na mente daquele cliente.

______________
 Lembre-se: Como você se sentiu quando uma loja lhe ofereceu a 
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oportunidade	de	se	tornar	um	cliente	VIP,	já	que	eles	identificaram	que	você	
tem uma constância em consumir seus produtos ou serviços? Se sentiu valo-
rizado? Importante? Notou que aquela empresa presta atenção em você? Pas-
sou a encarar esta empresa de forma diferente? Passou a falar mais e melhor 
dela a outras pessoas? 

 Com certeza, a resposta é sim para cada uma das perguntas acima se 
você já teve a oportunidade de passar por uma situação assim. 

 Por que você, eu e outras diversas pessoas se sentiram assim? Porque 
aquela empresa nos deu valor e nos colocou em um patamar de exclusivida-
de perante eles. Você passou a fazer parte de um grupo especial de pessoas! 
Este é um grande segredo para o sucesso como empreendedor.
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Segredo 18
“Capture” uma das mais importantes 

informações de seus clientes hoje em 
dia: o e-mail!

 No mercado digital, se fala muito sobre lista de e-mail.

	 Afinal,	a	lista	de	e-mail	é	o	nosso	maior	ativo.

 Porém, no mercado físico ela também pode se tornar o nosso maior 
e melhor ativo! Se você possui uma empresa física, quantas vezes você pediu, 
em um cadastro de clientes, o e-mail deste cliente?

 Quantas vezes você pediu para que um cliente participasse de uma 
promoção em sua loja na qual bastasse apenas a ele preencher em um formu-
lário	o	seu	endereço	de	e-mail	e,	posteriormente,	confirmar	este	endereço	
clicando em um link enviado para a sua caixa postal?

 Se nunca fez isso, tem ideia do quanto de dinheiro você já perdeu e 
continua perdendo? Pois bem, é melhor pensar nisso!

 Isso mesmo! 

 Quantas vezes seu cliente entre em sua loja física ou virtual e é rece-
bido com um belo “sorriso” é um famoso pedido de “posso ajudar?” 

	 Ao	finalizar	uma	compra	e	solicitar	alguns	dados	cadastrais,	quantas	
vezes o e-mail deste cliente foi solicitado? 

 Quantas vezes você ofereceu em seu site um produto de qualidade 
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“gratuito”, o qual em troca bastava ele digitar o seu “melhor e-mail” para re-
ceber este produto? 

 Pois bem, saiba que este é o maior ativo que o seu cliente pode lhe 
dar,	afinal	é	o	meio	pelo	qual	você	criará	um	relacionamento	final	e	duradouro	
com	ele.	Ele	aprenderá	muito	com	você,	afinal	você	sempre	vai	estar	enviando	
informações de qualidade e gratuitas para ele. Um hora ou outra, ele irá dese-
jar retribuir este favor.

______________
 Lembre-se: O e-mail de uma pessoa é o bem mais importante de nos-
so cliente. Uma lista, se bem trabalhada, é o maior e mais lucrativo ativo de um 
empreendedor, seja ele digital ou físico!



52

Segredo 19
    Crie um relacionamento fiel e 

sincero com seu cliente!

	 A	fidelidade	e	a	sinceridade	são	a	base	de	todo	o	relacionamento.	
 
 Quando construímos um relacionamento com qualquer pessoa que 
seja baseado nestes dois pilares, as chances deste relacionamento se mostrar 
duradouro são enormes. 

	 O	 contrário	 também	 é	 verdadeiro.	 Afinal,	 você	 gosta	 que	 mintam	
para	você?	Como	se	sente	quando	alguém	trai	a	sua	confiança?

 O relacionamento com o cliente se faz da mesma forma. No entanto, 
infelizmente, a maior parte das empresas não entende isso.

 Acham que, pelo fato de não estarem literalmente “abraçando” ou 
“agarrando as mãos” de cada um de seus clientes, não estão lidando com pes-
soas que possuem sentimentos, anseios e frustrações. 

 Pelo contrário, a maior parte das empresas trata seus clientes como 
números estatísticos em uma planilha de retração ou crescimento anual.

 Porém, o cliente sente isso.

 É justamente por isso que algumas empresas conseguem conquistar 
a	fidelidade	e	amor	de	seus	clientes,	enquanto	outras	–	a	grande	maioria	–	se	
digladia por uma fatia de mercado que está cansada de ser tratada como “gado 
para	o	abate”	em	sentido	financeiro.
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	 E	é	justamente	neste	ponto	que	identificamos	o	grande	PORQUÊ	de	
algumas empresas serem referência mundial para um grupo de clientes em 
um determinado nicho de mercado, enquanto outras são apenas “mais uma” 
dentre as empresas que prestam determinado serviço ou vendem determina-
dos	produtos	para	um	nicho	de	mercado	específico.

 Portanto, seja diferente! Pense de maneira diferente! Encare seus 
clientes e seu mercado de atuação de forma diferente!

 Por fazer isso, os seus clientes irão começar a notar a diferença, e 
você	ira	começar	a	entender	o	poder	que	a	fidelidade	e	a	sinceridade	exercem	
em um relacionamento comercial.

______________
 Lembre-se: Saiba que atrás do mouse e do teclado, existe uma pessoa 
real, que possui sentimentos, desejos e medos, e que gosta de ser ouvida e 
elogiada. 
 Muitas vezes, ela precisa de ajuda, e você é o meio pelo qual ela busca 
esta ajuda. Sendo assim, forneça informações realmente valiosas para seus 
clientes. 
 Mostre a eles que você não os enxerga apenas como um produto ou 
uma caixa registradora. Antes, você os vê como realmente são, pessoas que 
querem ser suas clientes e estão dispostas a “ouvir” o que você diz e a seguir 
suas dicas para que sejam mais bem sucedidas em seus anseios e desejos.
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Segredo 20 
 Conheça profundamente a sua 

Persona!

 É simplesmente impossível criar uma abordagem mercadológica cor-
reta	e	focada	na	eficiência	sem	que	saibamos	exatamente	o	público	que	que-
remos atingir e o nicho de mercado em que queremos atuar.

 Conhecer a nossa “persona” ou público alvo é fundamental neste 
sentido.	Afinal,	tudo	depende	de	sabermos	exatamente	3	aspectos	desta	per-
sona:

 1 - Seus principais desejos ou anseios;
 2 - Suas principais dores ou frustrações;
 3 - Seu principal ou maior sonho.

 Talvez você já tenha se deparado com os dois primeiros ítens da lista 
acima citada. Porém, o terceiro é um pouco menos comum.

 Por que falar de sonhos?

 Simples! Porque é o que move o ser humano consciente.

 Como assim? Explico!

 Desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos 
dormir, desde a nossa infância até o nosso último dia de vida nós, vez ou ou-
tra, pensamos na seguinte frase:
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 “O meu grande sonho é, ou sempre foi . . .”

 Algumas pessoas confundem anseios ou desejos com sonhos. Entre-
tanto, estes não são a mesma coisa.

 O que desejamos muitas vezes é algo relativamente fácil de ser alcan-
çado, bastando talvez apenas paciência, força de vontade e um pouco de per-
sistência para que possamos realizar este desejo.

 Por exemplo, quando você diz que “o seu sonho é viajar para a Euro-
pa”, na realidade este é um grande desejo que você tem, que com paciência 
para esperar o tempo necessário, força de vontade para seguir um planeja-
mento	financeiro	que	te	possibilite	economizar	a	longo	prazo	para	está	via-
gem e persistência em seguir seus planejamentos, será realizado.

 Um sonho, no entanto, é mais profundo, beirando quase a irrealida-
de.

 Por exemplo, o meu sonho – e este é um segredo que guardo a sete 
chaves e que estou revelando pela primeira vez aqui, para você que está lendo 
este livro – é me tornar um escritor “best seller”.

 Ser um escritor não é um sonho, e sim um desejo que inclusive já re-
alizei em partes, tanto escrevendo este livro que você está lendo como vários 
outros que guardo para mim.

 Contudo, ser um escritor “Best Seller” já envolve muito mais coisas. 
 
 Envolve eu escrever uma história que realmente cative a atenção do 
público que quero atingir, de tal forma que muitos milhares de pessoas quei-
ram comprar está história.

 Envolve tocar profundamente o coração da minha persona com uma 
história única, original e relevante para este público.

 Fácil? Não! Simples? Não! Possível? Bem, sim, mas “beira a impossi-
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bilidade”.

 Entendeu a diferença entre anseio e sonho?

 Agora imagine se eu encontrasse um infoproduto que tivesse a se-
guinte promessa REAL atrelada a ele: “Torne-se um best seller em 1 ano ou 
menos!	Método	100%	eficaz	e	comprovado!”

 O que você acha que eu faria depois de me convencer que realmente 
este produto funciona, mesmo que ele custasse uma pequena fortuna?

	 Certamente	eu	compraria	este	produto!	Sem	sombra	de	dúvidas,	afi-
nal ele iria me poupar tempo e me ensinaria o caminho para que eu pudesse 
realizar o meu grande sonho!

 É AÍ QUE ESTÁ A MÁGICA!

 Não basta apenas criarmos produtos que realizem os desejos de nos-
sa persona ou que curem as suas maiores dores. 

 Tudo bem que, apenas por fazermos isso, já estaremos criando pro-
dutos extremamente inovadores e que por si só serão sucesso de vendas. Po-
rém, se criarmos um produto que consiga ajudar nossa persona a realizar um 
grande sonho, aí alcançaremos o “estado da arte” como produtores digitais 
de conteúdo!

______________
 Lembre-se: Persona ou público alvo é o grupo de pessoas com as 
quais você quer começar a desenvolver um relacionamento. Para isso, você 
precisa conhecer profundamente este público. No entanto, como fazer isso? 
Que perguntas devo responder para poder ter uma melhor visão de meu pú-
blico cliente? Estas são algumas das principais perguntas que devemos res-
ponder para que possamos ter um parâmetro geral de nosso público potencial 
ou Persona.
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Segredo 21
 

 Mude a forma como você encara 
sua concorrência!

 Como você enxerga sua concorrência? Como um bando de lobos fa-
mintos querendo “arrancar” de você seu pedaço de carne, ou como cães de 
uma mesma matilha que juntos conseguem alcançar um objetivo comum?

	 Difícil	esta	pergunta,	não	é	mesmo?	Afinal	de	contas,	a	maioria	de	
nós tem a tendência de encarar a concorrência como algo ruim, como um 
lobo querendo nos arrancar o pedaço da “carne” com o qual nos alimenta-
mos.

	 Este	é	um	pensamento	normal,	afinal	faz	parte	de	nossa	“autopreser-
vação empresarial”. Tadavia, o fato de este ser um pensamento normal não faz 
dele um pensamento correto.

 Pensar desta maneira na realidade nos prejudica, e muito!

 Pense no seguinte: Quantas vezes você deixou de atender um cliente 
que entrou em sua loja ou empresa física procurando por algo que você não 
tinha? Várias vezes, certo? Muito bem.

 Agora coloque-se no ligar deste cliente. Imagine-se indo até uma loja 
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e, após perguntar se a mesma possui determinado produto, receber a negati-
va do vendedor sem que este lhe dê nenhuma outra opção.

 Você provavelmente agradeceria, sairia da loja e procuraria outra que 
pudesse lhe vender o que você está procurando. Neste ponto, o vínculo mais 
importante entre você e a loja que não tinha o que você buscava foi quebrado. 

 Que vínculo é esse? Depois eu vou explicar. Vamos continuar com o 
raciocínio.

 Neste momento, você entra em uma segunda loja. Faz a mesma per-
gunta, e recebe a mesma negativa. 

 PORÉM, desta vez o vendedor lhe diz o seguinte: “Olha, senhor(a), 
nós trabalhamos sim com este produto, mas neste momento eu não o tenho 
em estoque. Todavia, uma loja aqui perto que trabalha com o mesmo tipo de 
produto que a nossa provavelmente o terá em estoque. O senhor(a) poderá 
procurar	ali.	De	qualquer	forma,	fique	com	o	nosso	cartão.	Quando	precisar	
de qualquer coisa relacionada a sua procura, pode nos visitar. E se desejar es-
perar, em no máximo X dias teremos este produto que procura em estoque.”

 Notou a diferença? No primeiro caso o vendedor simplesmente lhe 
disse que não tinha o produto e o dispensou. No segundo caso, contudo, 
um VÍNCULO DE GRATIDÃO foi criado no momento em que o vendedor, 
mesmo não tendo o produto procurado em estoque, “resolveu” seu problema 
e ainda se colocou à disposição para ajudá-lo em uma ocasião futura. 

	 Depois,	no	final	de	tudo,	ainda	lhe	disse	que,	caso	você	pudesse	espe-
rar, em breve ele teria este produto para você.

 O que ocorreu neste momento foi que um vínculo de gratidão foi 
criado entre você, o vendedor e a loja que ele representa. 

 Tenha certeza de que você até pode ir à loja indicada para comprar 
o produto buscado, caso você tenha urgência em adquiri-lo. Porém, você se 
lembrará em uma ocasião posterior, não da loja em que você adquiriu o pro-
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duto, mas sim da que tinha o vendedor que lhe fez o grande favor de resolver 
seu problema quando você mais precisava. 

	 E	a	tendência	é	que	este	vínculo	dificilmente	seja	quebrado.

 Sendo assim, lembre-se: seus concorrentes são uma grande pedra de 
apoio para você. Este é apenas um dos aspectos em que nossa concorrência 
pode nos ajudar. Existem inúmeros outros, basta saber como utilizá-los de 
forma	saudável	para	nos	beneficiar.

______________
 Lembre-se: Ao passo que a grande maioria dos empresários media-
nos tem medo da concorrência, o empreendedor de visão encara sua concor-
rência como potenciais parceiros comerciais. 

	 Afinal,	ninguém	consegue	abraçar	todo	o	mercado,	e	a	sua	deficiên-
cia	é	o	ponto	forte	de	seu	concorrente,	assim	como	a	deficiência	dele	pode	ser	
o seu ponto forte. Desenvolva parcerias comerciais com o objetivo de resolve 
o problema de seus clientes e suprir as suas necessidades.
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Segredo 22 

 5 Pilares comportamentais de um 
empreendedor de sucesso!

 Um empreendedor precisa sustentar sua mente empreendedora de 
forma	tal	que	possa	manter	um	nível	de	estabilidade	e	confiança	independen-
te	das	dificuldades	que	enfrente.

 Um líder empreendedor deve demonstrar humildade. Esta qualidade 
é muito importante porque ajuda a nós, líderes empreendedores, a entender 
e	identificar	pontos	fracos	em	nossa	abordagem,	plano	de	ação,	métodos	de	
trabalho dentre outros pontos que, em determinado momento, podemos de-
monstrar vulnerabilidade.

 A humildade também nos ajuda a aceitar sugestões e entender de for-
ma impessoal críticas relacionadas ao nosso trabalho ou produto. 

 Por fazermos isso, conseguimos melhorar cada vez mais o que ofere-
cemos ao nosso cliente, o que garante em médio e longo prazo o sucesso de 
qualquer empreendimento, seja ele grande ou pequeno.

 A coragem é outra qualidade de grande importância. Coragem essa 
que deve ser demonstrada em diversos aspectos de nossa vida empresarial. 

 Por exemplo, quando decidimos lançar um novo produto, isso por si 
só já exige coragem. Quando decidimos criar vídeos de relacionamento com 
nosso cliente de maneira a nos expor mais para esse cliente ou para o público 
que queremos atingir, isso também exige coragem.
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 Quando descobrimos uma nova técnica de trabalho ou de aplicação 
de um determinado conhecimento de forma a potencializar os resultados que 
tradicionalmente já são obtidos com relativo êxito, isso também exige cora-
gem.	Afinal	você	está	propondo	melhorar	ainda	mais	algo	que	já	é	bom.	

 Quando decidimos atingir um novo nicho de mercado com um pro-
duto novo e que, acreditamos, irá revolucionar este mercado, isso também 
exige coragem!

 Agir! Praticar! Errar! Cair! Levantar-se! Encarar medos! Aceitar de-
safios!	Não	acreditar	em	mentiras!	Defender	a	verdade!	Viver!	–	Tudo	isso	
exige de nós coragem.

 A determinação é outra qualidade essencial para qualquer líder em-
preendedor. Ter determinação garante que não iremos desistir frente às pri-
meiras	dificuldades	ou	desafios	que	se	nos	apresentem.	Garante	também	que	
iremos	ser	bem	sucedidos,	afinal,	grande	parte	do	insucesso	vem	da	desistên-
cia ou do sequer “querer tentar”.

 Quando possuímos humildade, coragem e determinação, e ainda 
juntamos a tudo isso uma boa visão de futuro relacionada ao mercado em que 
atuamos, a receita para o sucesso está quase completa.

 Isaac Newton, Tomas Edson, Michelangelo, Santos Dumond, Albert 
Einstein e tantos outros gênios que já passaram por nossa civilização deixa-
ram suas maiores contribuições por serem pessoas de visão futura, ou visio-
nários.

 Ser visionário não é simplesmente ser um “lunático com uma ideia 
maluca que pode dar certo ou não”. Pelo contrário, o indivíduo visionário é 
aquele	que	está	antenado	no	que	acontece	em	sua	volta	e,	após	refletir	muito,	
tem	uma	grande	ideia	e	passa	a	colocá-la	em	prática,	mesmo	sabendo	das	difi-
culdades que irá enfrentar.

	 Para	 exemplificar,	 vou	 contar	 um	 episódio	 que	 aconteceu	 comigo	
em 1993. Neste ano, eu decidi criar um canal de TV online. No entanto, se 
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voltarmos um pouco no tempo, você notará que era tecnologicamente impos-
sível – pelo menos para alguém com recursos limitados, e que não possuísse 
um satélite próprio ou amigos no governo  (risos) – desenvolver essa ideia. 

	 Enfim,	engavetei	e	alguns	anos	depois,	em	2000,	voltei	a	pensar	no	
assunto.	Criei	o	site,	registrei	o	domínio,	desenvolvi	alguns	programas	e	fiz	
um sistema próprio de Broadcasting para transmitir este conteúdo online. 

 Porém, mais uma vez tive de engavetar o projeto porque, quando saí 
em busca de pessoas que quisessem fazer publicidade online em meu canal de 
TV virtual, tais pessoas me chamavam de louco e diziam que isso nunca iria 
funcionar, mesmo eu apresentando bons argumentos de venda.

 Hoje, a TV online é o futuro. Eu particularmente calculo que em 5 
anos (e estou escrevendo este livro em 2014), as redes de tv que ainda não es-
tiverem disponibilizando todo o seu conteúdo de programação pela internet 
estarão simplesmente perdendo mais de 10 bilhões de dólares em lucro por 
mês! Não vou entrar nos méritos numéricos, mas isso é um fato!

 Além deste caso, poderia citar aqui pelo menos mais 18 ideias que 
ainda tenho engavetadas, algumas por não existir tecnologia para colocá-las 
em prática, outras porque ainda o mercado não está pronto para assimilar e 
ainda algumas por eu não ter, literalmente, tempo de desenvolver o projeto.

 Contei isso porque o meu desejo é que você, leitor, nunca deixe de 
sonhar! Nunca desista de uma ideia por mais absurda que ela seja, e nunca, 
nunca mesmo, deixe de acreditar em sua capacidade de “prever” o rumo que 
o	mercado	irá	tomar.	Confie	em	seus	instintos,	siga	sua	intuição	e	haja	apli-
cando o próximo e último pilar, o planejamento!

 O planejamento é o que faz com que nós, líderes empreendedores, 
minimizemos ao máximo os riscos em nossos investimentos. Quando você 
for investir em algo, use o planejamento como seu principal, mas não único, 
aliado.

 Eu particularmente sigo a seguinte fórmula:
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 Pl + In + Par = CS
 (35% de Planejamento) + (40% de Intuição) + (25% Parcerias) = 
90% Chance de Sucesso!

 Que tal? Parece simples, não parece? Mas, não é!

 Quando você tem em mãos um super plano de negócios, um exce-
lente	planejamento	financeiro	e	pessoas	de	confiança	lhe	dizendo	o	que	não	
fazer, e sente – seguindo sua intuição empresarial – que o caminho a seguir 
não é bem este apresentado pelos números e pelos conselheiros, tomar uma 
decisão intuitiva torna-se a coisa mais difícil do mundo.

 Por isso, aplique as dicas acima e tenha sempre em mente que ser um 
Empreendedor de Sucesso depende de você desenvolver bem estes 5 pilares.

______________
 Lembre-se: Algumas das principais qualidades que um empreende-
dor deve cultivar são: Humildade, Coragem, Determinação, Visão e Planeja-
mento!
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Segredo 23
Tenha uma mente empreendedora!

 

 

 Algumas pessoas acreditam que ser empresário e ser empreendedor 
é exatamente o mesmo. Isso não é verdade!

 Todo o empreendedor que eu conheço, ou dos quais já li muito a res-
peito, são grandes empresários. No entanto, nem todo empresário possui as 
qualidades necessárias para ser um empreendedor.

 Eu separei aqui alguns pontos que dão forma tanto à mente do em-
preendedor quanto à mente do empresário. Nesta breve explanação, irei ex-
plicar suas principais características, diferenças e deixarei algumas dicas de 
como você pode desenvolver a mente empreendedora, caso ainda não tenha 
feito isso.

 Vamos lá. Características de uma mente empresarial tradicional:

	 1	-	Apega-se	ao	nicho	ou	mercado	específico;
 2 - Frustra-se com seus erros, porém tende a repeti-los;
 3 - Não assume riscos (É conformista. Gosta de se manter em sua 
zona de conforto empresarial);
 4 - É tipicamente patrão, do tipo “eu mando e você me obedece”;
	 5	-	Dificilmente	trabalha	tendo	um	plano	B.

 Agora, vejamos as características da mente empreendedora:

 1 - Procura atingir constantemente novos nichos de mercado;
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 2 - Aprende com os erros e busca evitá-los;
 3 - Assume riscos calculados;
 4 - É ativo, sempre procurando sair de sua zona de conforto em busca 
de novas oportunidades de negócios;
 5 - É um líder por excelência, conquistando respeito e obediência 
pelo exemplo;
 6 - Procura sempre ter um plano B e, às vezes, um plano C, caso algo 
de muito errado ocorra;

 Poderia listar mais uma grande variedade de coisas que diferem um e 
outro modos de pensar, mas preferi apontar as acima já que, ao meu ver, são 
as mais relevantes.

 A questão aqui é: “O empreendedor busca inovação e está sempre 
pronto a assumir riscos calculados, pois sabe que a excelência vem do inves-
timento no novo. É um líder de respeito, que granjeia a admiração daqueles a 
sua volta e consegue, pelo seu exemplo, direcionar toda a equipe em busca de 
um único propósito.”

 Ninguém nasce empreendedor. Todavia, este pensamento pode e 
deve ser exercitado por cada um de nós. 
 Por fazermos isso, aumentaremos nossas chances de sermos bem 
sucedidos	em	nosso	negócios,	já	que	o	empreendedor	procura	sempre	ficar	
“antenado” nas novidades a sua volta e procura acompanhar e, na maioria das 
vezes, estar à frente de seu mercado de atuação.

 Pense nisso, veja em qual das duas categorias você se encaixa e come-
ce HOJE a exercitar sua mente empreendedora!

______________
 Lembre-se: A mente empreendedora pode ser adquirida e exercita-
da. Para isso, basta saber que um Empreendedor é aquele que não tem medo 
de se arriscar e, ao mesmo tempo, se preocupa em tomar as decisões da forma 
mais segura possível, sem deixar de lado sua intuição empreendedora.



66

Segredo 24
 Cuidado com a S.S.V.!

 Você certamente já ouviu o ditado: “Errar é humano!”

 Concordo plenamente com esta parte da sentença.

 A segunda parte é: “No entanto, persistir no erro é burrice!”

 Bem, já com esta segunda parte eu não concordo. Vou explicar para 
você porque.

 Em toda a nossa vida, desde o nascimento até a fase adulta, recebe-
mos informações que nos condicionam a agir desta ou daquela maneira. Estas 
informações nos moldam inserindo padrões de comportamento que são assi-
milados e tomados pela nossa mente como verdade absoluta.

 Isso explica porque certas pessoas, apesar de nascerem pobres e sem 
virtualmente ter opção nenhuma de mudança, em alguns anos se tornam mi-
lionários, enquanto outras que nascem em famílias relativamente bem sucedi-
das perdem tudo quando chega a hora de administrar os bens deixados como 
herança. Ou ainda, porque alguns ganhadores de loterias conseguem manter 
e aumentar seu prêmio milionário enquanto outros perdem tudo em menos 
de um ano.

 Tais padrões de comportamento são transmitidos por nossos pais, 
avós,	tios,	amigos,	enfim,	pela	sociedade	que	está	a	nossa	volta.	Quando	so-
mos muito jovens, não temos uma visão crítica do assunto, o que faz com que 
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aceitemos o que nos é apresentado como verdade pátria!

 Porém, com o passar do tempo, vemos que não conseguimos seguir 
adiante em nossa vida. Nos sentimos um fracasso. Achamos que nada que fa-
zemos da certo e passamos a nos culpar por toda derrota que nos é imposta.

 Bem, claro que a maior culpa é nossa! Não estou aqui defendendo 
a autopiedade ou tentando fazer você transferir a sua responsabilidade para 
outras pessoas. 

 O que eu quero que você entenda é que a maneira como você pensa e 
encara	o	mundo,	principalmente	em	sentido	financeiro,	vem	destes	padrões	
adquiridos desde a sua infância, e que hoje mostram ser o que eu chamo de 
“síndrome do sapato velho” (S.S.V.).

	 A	S.S.V.	é	definida	por	mim	logo	a	seguir:

 “Se você, em algum momento, sente...
 
 Que nada que você faz no sentido empresarial dá realmente certo;
 Que o valor que você ganha pelos seus serviços é injusto;
 Que o dinheiro que você ganha mal dá para pagar as contas;
 Que quanto mais você trabalha, menos o dinheiro aparece;
	 Que	sua	vida	financeira	nunca	irá	entrar	realmente	nos	eixos;
 Que não faz da sua vida o que você realmente gostaria de fazer;
 Que trabalha em algo que detesta simplesmente porque dá dinheiro 
suficiente	para	pagar	as	contas;
 Que tem potencial para ser alguém realmente brilhante, para pro-
duzir algo fantástico, mas parece que algo prende você, não permitindo que 
todo o seu potencial desabroche;
 Que vai morrer infeliz, sem realmente ter realizado algo de útil em 
sua vida;
 Que não dá a devida atenção a sua família porque trabalha demais e 
não tem tempo para eles;
 Que o cansaço está cada vez maior em contraste com sua produtivida-
de, que diminui a cada segundo;
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 Que não há esperança real de mudança;
 Que a única forma de mudar sua situação é acabando com o mal pela 
raiz – e neste ponto espero que entenda o que quero dizer...

 PARE! Você está sofrendo da S.S.V.! 
 
 No entanto, a GRANDE NOTÍCIA é que ESTA SÍNDROME É FA-
CILMENTE CURÁVEL!”

 Antes de continuar, deixe-me escrever apenas uma frase que explica 
exatamente porque escolhi o nome Síndrome do Sapato Velho:

 “Um sapato velho, empoeirado, desgastado, é fiel! É aquele que fez 
uma longa jornada. Passou por estradas poeirentas, cheias de pedras, lama, 
espinhos, sofreu com a chuva torrencial e o sol escaldante. Porém, mesmo com 
todas as dificuldades, ele acompanhou seus pés para onde quer que eles qui-
sessem ir. Se manteve firme, sempre fiel ao seu objetivo de protegê-los de todo 
o mal, mesmo quando estes optavam por seguir caminhos que não iriam ser 
fáceis de se trilhar.”

 O pé é seu cérebro! A forma como você pensa, encara o mundo, as 
pessoas,	o	trabalho,	o	dinheiro,	os	relacionamentos…	enfim,	a	vida!	Já	o	sa-
pato, este é o seu eu físico!

 O fato é que se o seu “pé” estiver indo para o caminho certo, seu 
sapato estará sempre impecável, limpo, novo e lindo!

 Sendo assim, cuide de seu pé e o seu sapato deixará de ser velho! 
 
 Pense nisso com carinho, e saiba que eu estarei sempre disposto 
a ajudar nesta jornada, seja com meus posts, meus cursos, meus vídeos ou 
eventos online ao vivo que faço para minha audiência.

______________
 Lembre-se: Levante a cabeça e siga em frente! Sempre existe tempo 
para mudanças.
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Segredo 25
 Invista em qualificação técnica!

 Sem conhecimento não se vai a lugar nenhum. 

 Se você que está lendo este livro, está onde está e é o que é, se conse-
gue ler estas palavras, bem, é porque você em algum momento investiu tempo 
e muitas vezes dinheiro para adquirir o conhecimento necessário para isso.

 No entanto, quando saímos da faculdade, ou quando montamos uma 
empresa e passamos a ser relativamente bem sucedidos, nos esquecemos da 
frase: “O aprendizado constante é o que nos traz conhecimento.”

 Sendo assim, não se esqueça de que tanto você como sua equipe pre-
cisam manter seu conhecimento atualizado. Como empreendedores, não po-
demos simplesmente parar no tempo, achando que o que já aprendemos na 
faculdade	nos	é	suficiente	para	toda	a	vida.

 Quanto mais você e sua equipe se mantiverem atentos às mudanças 
de tecnologia e do mercado em que atua, maiores são as chances de suprir o 
mercado com um produto de melhor qualidade por um preço cada vez mais 
atraente e competitivo.

	 Investir	em	conhecimento	não	significa	gastar	muito.	Existem	muitos	
cursos gratuitos oferecidos por grandes instituições como SENAI, SENAC, 
SESC e por universidades federais, estaduais e até mesmo particulares. 
Existem também cursos on-line de qualidade notável por um custo excelente 
que podem ser feitos por você e sua equipe. 
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	 Sendo	assim,	invista	em	conhecimento	e	qualificação.	Por	fazer	isso,	
você estará sempre um ou dois passos à frente de sua concorrência, e conse-
guirá manter clientes e equipe satisfeitos.

______________
	 Lembre-se:	A	Qualificação	é	importantíssima!	Tanto	para	você	como	
para sua equipe. Seja investindo em forma de cursos pagos ou treinamentos 
gratuitos.	Por	fazer	isso,	você	manterá	o	nível	profissional	e	intelectual	seu	e	
de sua equipe sempre altos, acompanhando de perto o mercado que está em 
constante evolução.
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Segredo 26
 Invista em publicidade de forma 

inteligente!

 Este é um tema polêmico e acredito que nem todos os leitores irão 
concordar com o que vou escrever aqui. Mas, de qualquer forma, quero que 
você entenda que tudo o que estou escrevendo vem de anos de estudo e expe-
riência pessoal real. Se servir para você, aplique. Se não servir, guarde. Uma 
hora ou outra, você vai acabar precisando rever estas dicas.

 Vamos lá.

 Hoje temos basicamente 4 formas de publicidade (existem outras, 
mas vou me focar nestas que considero as principais):

 - Publicidade em meios de comunicação audiovisual, como TV e rá-
dio;
 - Publicidade em meios de comunicação escrita, como jornais, revis-
tas,	panfletos,	etc.;
 - Publicidade em meios de comunicação estacionários, como outdo-
ors, faixas, placas, etc.;
 - Publicidade em meios de comunicação multimídia, que é a praticada 
na WEB, na qual podemos ter as 3 citadas acima em um único lugar: publi-
cidade em TV e rádios WEB, publicidade em revistas e jornais virtuais e a 
publicidade virtual estacionária como banners digitais do Google Adwords e 
Facebook.

 Temos, dentro destas 4 formas de publicidade, 4 faixas de investi-
mento	financeiro	necessário	e,	ao	mesmo	tempo,	níveis	de	efetividade	ou	su-
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cesso diferentes:
 Publicidade audiovisual: Alto investimento, podendo chegar a mi-
lhões de reais;

 EFETIVIDADE: Média-Alta, já que, apesar da segmentação peque-
na, atingi-se um número brutal de pessoas.
Publicidade escrita: Médio-Alto investimento, chegando a milhares de reais;

 EFETIVIDADE: Média, já que apesar de uma melhor segmentação, 
ainda assim atinge um público menor. 
Publicidade estacionaria: Médio-Baixo investimento, chegando a centenas de 
reais;

 EFETIVIDADE: Baixa, já que possui segmentação quase nula e atin-
ge um grupo limitado de pessoas.

 Publicidade multimídia: Baixo-Alto investimento. Devido ao nível de 
acesso a uma massa gigantesca de público, o investimento torna-se direta-
mente proporcional a sua necessidade de atingir este público, podendo ser 
de dezenas de reais a milhões de reais;

 EFETIVIDADE: Alta, já que possui um poder de hipersegmentação 
grande, fazendo com que possamos atingir um exato grupo de clientes em 
um	nicho	de	mercado	específico,	garantindo	que	conseguiremos	levar	nossa	
oferta ao público perfeito que queremos atingir.

 Após ler a análise apresentada, responda está pergunta:

 “Qual é, em sua opinião, o meio mais inteligente de publicidade? Em 
qual destes você apostaria seu orçamento publicitário?”

 Pense nisso!
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Segredo 27
 Tenha um bom planejamento e 

administração financeiros!

 “Não gaste além do que você ganha!”

 Já ouviu esta frase? Certamente que sim!

 Eu defendo que algumas pessoas deveriam “tatuar” está frase em 
suas testas, para que todas as vezes que fossem se olhar no espelho pudessem 
lê-la!

 Eu mesmo, em uma época de minha vida, deveria ter feito isso!

	 A	verdade	é	que	sem	um	bom	planejamento	e	administração	financei-
ros, nós simplesmente falimos. Esta é uma verdade pura e simples.

 No Curso Mestre do Marketing Digital, eu reservo logo o primeiro 
módulo para ensinar como fazer isso.

	 Os	homens	mais	bem	sucedidos	do	mundo	em	sentido	financeiro	são	
pessoas que sabem lidar muito bem com o dinheiro que possuem, e ensinam 
isso	–	na	maioria	das	vezes	–	para	seus	filhos.

	 Isso	garante	que,	ao	encerrar	suas	vidas,	seus	filhos	possam	seguir	
adiante	com	o	mesmo	tipo	de	mentalidade	e	administração	financeira	que	eles	
mesmos tinham.

	 Se	você	possui	uma	renda	que,	ao	seu	ver,	é	suficiente.	Se	você	tem	
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uma empresa que fatura o necessário e está indo bem, e mesmo assim sente 
que	sua	vida	financeira	está	sempre	ruim,	sempre	no	vermelho,	o	que	 falta	
para você não é ganhar mais dinheiro. Antes, é saber administrar bem o di-
nheiro que você ganha. 

 Pense nisso!
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Segredo 28 
 Reserve tempo para você e sua 

família!

 

	 Todos	precisamos	identificar	as	nossas	prioridades.

 Por mais que amemos o nosso trabalho, nossa carreira, nossa vida 
empresarial, não podemos esquecer de que temos pessoas a nossa volta que 
precisam de nossa atenção, amor, carinho, afeto e tempo.

 Sendo assim, coloque como sua principal prioridade a sua família. 

 Caso você não tenha uma família, reserve tempo para investir em nu-
trir o seu relacionamento com seus amigos sinceros, que realmente torcem 
por	você	e	pelo	seu	sucesso	tanto	profissional	como	pessoal.

	 Se	você	é	pai	ou	mãe,	dê	a	devida	atenção	a	seus	filhos.	

	 Afinal,	eles	são	uma	pequena	joia	que	nos	foi	dada	e	que	precisa	ser	
devidamente cuidada, amada e instruída para que venham a se tornar pessoas 
honestas e íntegras no futuro.

	 Os	filhos	seguem	exemplos.	Assim,	procure	dar	excelentes	exemplos	
de	conduta	para	seus	filhos	e	saiba	que,	um	dia,	todo	esse	amor	investido	virá	
com juros e correção de volta para você.

______________
 Lembre-se: A vida é curta e o tempo passa rápido. Sendo assim, cuide 
bem de suas prioridades para que, no futuro, você não olhe para trás e se ar-
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rependa	de	algo	que	você	não	fez.	Afinal,	está	é	a	maior	dor	que	alguém	pode	
sentir!
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Segredo 29 

 Lembre-se sempre: Bem Feito é 
Melhor do que Perfeito! 

 Tome uma ação, mas não esqueça da qualidade!

	 Existe	uma	frase	que	ficou	muito	famosa	no	meio	digital.	A	frase	é:	
“Feito é melhor do que perfeito”.

 Eu, particularmente, não concordo de todo com a semântica des-
ta frase. Eu acredito que a forma correta desta ideia está no uso da palavra 
“Bem” no início dela.

 No entanto, a frase é perfeita e muito, muito importante mesmo!

 Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Sendo assim, é impossível 
fazer algo perfeito. Quem espera a perfeição para “sair a campo”, para lançar 
seu produto digital, nunca o fará.

 Assim, procure fazer algo “Bem Feito!”

 Chegando neste ponto, saia a campo! Lance seu produto digital!

	 Afinal,	 nós	 colhemos	AÇÕES	 e	 não	 INTENÇÕES!	 Por	mais	 bem	
intencionados que sejamos, se não agirmos, simplesmente não colheremos 
nada. Nada cairá do céu no nosso colo!

 Portanto, HAJA! Mas, lembre-se: “BEM FEITO é Melhor do que 
Perfeito!”
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 Um grande abraço, coloque estas dicas em prática e SUCESSO SEM-
PRE!
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Segredo 30 
 Aprenda com seus erros!

 Assumir os próprios erros não é fácil. Exige humildade, compreen-
são, inteligência, vontade e, acima de tudo, fé.

 Isso mesmo, fé! Fé em você e na sua capacidade de mudar, de melho-
rar, de fazer a diferença para você e aos que estão a sua volta.

 Uma das maiores qualidades que os empreendedores possuem é a 
humildade. Com ela, é desenvolvida a segunda melhor característica dos em-
preendedores: a capacidade de aprender com os próprios erros a ponto de, 
posteriormente, evitá-los.

 Existem empreendedores que são literalmente pagos, contratados 
por outras empresas por terem cometidos inúmeros fracassos! 
Isso mesmo! 

 Estes empreendedores são pagos por terem cometido muitos erros, 
e não pelos seus acertos. Este é um grande ativo que cada um de nós, empre-
endedores, possuímos: a experiência prática.

 Tais empresas não querem cometer os mesmos erros que estes em-
preendedores cometeram antes de serem bem sucedidos, e justamente por 
isso os contratam como consultores, para que eles possam passar sua experi-
ência do que “não fazer” para tais empresas.

 Sendo assim, assuma seus erros. Este é o início de tudo. 



80

 Aprenda com eles e siga em frente nunca desistindo de seus so-
nhos!Lembre-se: “Ninguém acerta se não tenta. Ninguém tenta se tiver 
medo de errar. E só acerta quem erra muitas e muitas vezes!”
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Segredo 31 
              Mantenha um pensamento 

vencedor!

 Pensamento vencedor.

	 Se	você	buscar	na	internet	sobre	este	tema,	irá	encontrar	uma	infini-
dade de artigos falando sobre isso. Muitas pessoas abordam este tema de di-
ferentes maneiras e com abordagens e pontos de vista distintos. Porém, todas 
elas convergem em um único ponto:

 “Se você mantiver um pensamento positivo sobre as coisas, indepen-
dentemente	 das	 dificuldades	 e	 desafios	 que	 encontrar	 pelo	 caminho,	 você	
sempre será bem sucedido(a) em seus empreendimentos.”

 Agora, deixe-me perguntar: Você realmente acredita nisso? Não?

 Pois, deveria!

 A ciência tem comprovado que nossa mente possui um poder muito 
grande sobre nosso corpo físico. Além disso, a maneira como pensamos e 
encaramos	os	desafios	ao	nosso	redor	garantem	se	iremos	ou	não	ser	capazes	
de transpô-los.

 É por isso que pensar de forma positiva é tão importante para o nos-
so sucesso nos mais diversos fatores da vida. Quando passamos a encarar as 
dificuldades	como	desafios,	nosso	cérebro	passa	a	trabalhar	mais	arduamente	
para encontrar meios de transpor tais obstáculos.
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 Isso é o Pensamento Vencedor! Encarar problemas, não como pro-
blemas	e	sim	como	desafios.

 Pense nisso!
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Segredo 32
               Elimine a procrastinação 

de sua vida!

 Você já pensou quanto tempo você perde por dia não fazendo o que 
você deveria fazer, e fazendo justamente coisas que não são importantes e que 
apenas roubam seu tempo produtivo?

 Você já se perguntou por que é tão difícil às vezes fazer o que é ne-
cessário, mesmo sabendo que isso lhe tomará tempo que poderia ser gasto de 
outra forma?

 A reposta é simples. Nosso cérebro gosta de atalhos. Os atalhos pou-
pam	esforço.	Sendo	assim,	tudo	o	que	nosso	cérebro	identifica	como	esforço,	
desde que este não venha acompanhado de uma grande recompensa, ele ten-
de a deixar de lado. 

 Fazemos isso quando escolhemos jogar um jogo que gostamos ao in-
vés de fazer uma tarefa necessária como estudar, ler ou escrever.

	 Isso	explica	porque	preferimos	ir	a	um	shopping	ficar	olhando	lojas	
em	vez	de	enfrentar	uma	fila	no	banco	para	pagar	um	conta	que	está	vencendo	
naquele dia.

 Isso explica porque a frase “Deixe para amanhã o que você precisa 
fazer hoje” domina a vida de tantas pessoas.

 No entanto, este é um ciclo vicioso que pode ser quebrado.
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 Quando precisar fazer algo, pense nos benefícios que isso trará a 
você. Crie uma projeção mental com a recompensa pelo seu trabalho. Visua-
lize o resultado deste trabalho e coloque a “mão na massa”.

 Fazendo isso, você irá aos pouco abolir a procrastinação do seu dia a 
dia e notará que os louros da vitória começarão a aparecer de forma cada vez 
mais constante e animadora em sua vida.
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Considerações Finais

 

 Enquanto escrevia este livro, por diversas vezes veio a minha mente 
como eu poderia fazer para lhe trazer uma mensagem útil, prática e ao mesmo 
tempo de forma divertida e descontraída.

 Por diversas vezes utilizo uma linguagem menos formal justamente 
para poder me aproximar mais de você.

 É uma pena não poder conversar com cada um que tiver a oportuni-
dade de baixar este livro digital.

 Apesar das limitações físicas, a tecnologia nos possibilita até certo 
ponto, ter este tipo de interatividade.

 Sendo assim, eu gostaria muito de receber um e-mail seu me dando 
sua opinião sincera sobre as informações contidas neste livro, sobre a forma 
como ele foi escrito e se estas informações causaram algum tipo de impacto 
em sua vida.

	 Sua	opinião	é	muito	importante	para	mim,	tenha	confiança	nisso.

	 Sendo	assim,	fique	á	vontade	para	me	enviar	suas	considerações	utili-
zando o seguinte e-mail: 

 29segredos@mestredomarketingdigital.com.br
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 Espero sinceramente que tenha gostado das informações contidas 
neste livro.

 E para você que entrar em contato comigo, eu tenho uma surpresa es-
pecial! Um PRESENTE EXCLUSIVO que será enviado assim que eu receber 
sua opinião.

 E Seja SINCERO! Se não gostou diga. Se faltou alguma informação 
que você deseja que seja incluída, diga. Se gostaria que eu explanasse melhor 
algum ponto abordado no livro, diga também!

 Repito: Sua opinião é muito importante para mim!

 Um grande abraço. Nos vemos no próximo livro.

	 Visite	o	Canal	Oficial	do	Curso	Mestre	do	Marketing	Digital:
 www.youtube.com/mmarketingdigital

 Visite Também Nosso Canal no Facebook:
 www.facebook.com/mestredomarketingdigital
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 Neste livro eu procuro tratar dos principais assuntos 
que levam uma pessoa a ter sucesso em sua jornada empre-
sarial.

 Sem a pretenção de que este seja um “Guia Definiti-
vo”, procuro abordar temas de séria relevâcia para todos os 
Empresários e Empreendedores que queiram realmente obter 
um salto de performance em suas empresas e negócios.

 Independentemente de você ser um empreendedor 
digital ou físico, a leitura e aplicação dos segredos contidos 
neste material lhe darão e aumentarão a oportunidade de ser 
bem sucedido em seus negócios.

 Procure seguir de perto as dicas apresentadas neste liv-
ro, focando sempre em identificar em você e em seus negócios 
onde encontra-se o ponto de real necessidade de mudança.

 Ter uma mente empreendedora é fundamental para o 
sucesso, e o melhor, é algo que se aprende. 

 Obter sucesso é possível, desde que tenhamos este 
como nosso principal objetivo!

 Se existe uma forma simples de começar as mudanças 
necessárias para que você galgue o caminho para o seu suces-
so, ela está aqui dentro.

 Aproveite este material, pois ele foi feito com todo o 
carinho para você!


