


Introdução

Se você tem esse sonho e já andou 
pesquisando sobre o assunto, deve 
saber que, iniciar um negócio próprio 
é uma tarefa complicada, demorada e 
dispendiosa. É preciso providenciar uma 
infinidade de documentos, conseguidos 
na maior parte das vezes através do 
pagamento de taxas (altas), investir 
no aluguel de um espaço, mobiliário, 
equipamentos, funcionários, estoque, 
campanhas promocionais, e mais 
uma série de detalhes capazes 
de deixar qualquer um confuso e 
endividado.

Exatamente por esses 
motivos, muitas pessoas 
encontram na internet uma 
possibilidade simples, 
barata e rápida de iniciar 
seus novos negócios.

A busca pela realização profissional 
e ganhos maiores é cada vez mais 
frequente. No entanto, conseguir 

isso trabalhando por um salário mínimo 
é praticamente impossível. Por isso, 
muitas pessoas sonham em começar 
seu próprio negócio.
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Criando comércios virtuais que, além de 
possuir um processo burocrático mais simples 
e econômico, também não precisaram de 
um endereço físico comercial, nem tantos 
investimentos como os citados acima.

Entre as possibilidades de comércios virtuais, 
estão os produtos e serviços que podem ser 
oferecidos ao público através da internet.

Neste e-book, explicarei melhor como o 
marketing digital funciona, quais suas vantagens 
e ainda mostrarei em detalhes 7 passos simples, 
testados e garantidos para criar ou expandir 
seu negócio online, vender todos os dias pela 
internet, construir autoridade e aumentar 
audiência.

Tudo isso para que você possa entender de fato 
esse tipo de estilo de vida e conquistar o sucesso 
pessoal e profissional tão sonhado.

Um grande e fraterno abraço,

2www.marketingdosucesso.com.br 

https://marketingdosucesso.com.br


Apresentação

Olá, meu nome é Leandro Fonseca, 
nasci na cidade de Porto Alegre/RS, 
morei no litoral catarinense, Distrito 

Federal, atualmente vivo no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Aprender não ocupa espaço e, quando 
podemos compartilhar nossos conhecimentos, 
o aprendizado adquirido torna-se ainda mais 
valioso.

Tive experiências em quatro cursos 
superiores: Geografia, História, Tecnologia 
em Geoprocessamento e Marketing (CRA 
001927), este último é minha graduação. Além 
disso, possuo MBA em Gestão Estratégica 
de Negócios e, me especializei em Marketing 
Digital. O que me proporcionou realizar 
palestras e atuar como consultor de negócios 
online.

Sempre tive um imenso desejo de realizar meus 
sonhos, conquistar minha liberdade, construir 
algo grandioso e ajudar o maior número de 
pessoas possível. Afinal, sei que, assim como 
a vida não foi fácil para mim, ela não é para 
milhões de pessoas.

3www.marketingdosucesso.com.br 

https://marketingdosucesso.com.br


Por isso, gosto de incentivar todos ao meu 
redor a não desistir nunca, ser vencido não 
deve ser uma escolha! Nunca parei um minuto 
da minha vida, lutando para conquistar meus 
sonhos e, me sinto no dever de compartilhar 
tudo que aprendi. Para assim, poder ajudar 
outras pessoas a construir um negócio próprio 
com a alavancagem do Marketing Digital, como 
eu fiz, promovendo a essas pessoas a chance 
de vencer na vida. Quero te mostrar que você 
pode ser o dono do seu destino, o senhor dos 
seus desejos. Tudo que você precisa é ter 

conhecimento, determinação e coragem. 

Parabéns por ter chegado até aqui! 
A cada etapa desse e-book você 

vai descobrir um novo lado 
empreendedor que existe 

dentro de você. E, mudanças 
acontecerão se tiver 
determinação e propósito.

Se inspire para explorar o 
seu máximo potencial e 
viver o melhor da sua vida!
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Para que você entenda de uma vez 
por todas o que é o marketing digital, 
explicarei  tudo de maneira simples e 

mais clara possível. Marketing digital são 
ações de comunicação utilizadas por meio da 
internet, da telefonia celular e outros meios 
digitais, para assim divulgar produtos/serviços, 
conquistando novos clientes e melhorando a 
sua rede de relacionamentos. Ele engloba a 
prática de promover produtos ou serviços pela 
utilização de canais de distribuição eletrônicos, 
para então chegar aos consumidores 
rapidamente de forma relevante, personalizada 
e com mais eficiencia.

Este tipo de negócio é muito indicado, 
principalmente para as pessoas que buscam 
aproveitar melhor seu tempo, conquistar uma 
renda que pode ser a principal ou extra sem 
perder qualidade de vida. Afinal, é possível 
trabalhar neste ramo em casa, perto 
da família ou até mesmo naquelas 
viagens tão sonhadas.

Essa é uma grande oportunidade 
para se destacar no mercado e ganhar 
autoridade de forma fácil e rápida, 
expandindo e vendendo muito através 
da internet de forma inteligente. Afinal, todo 
mundo vive conectado.

O que é o 
marketing digital?
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Como o marketing 
digital funciona?

O marketing, em si, trata-se de uma 
estratégia de otimização de lucros, ou 
seja, uma estratégia voltada ao aumento 

da venda de produtos, serviços, etc. Quando 
falamos sobre marketing digital estamos 
falando destas mesmas estratégias voltadas 
ao ambiente digital, ou seja, a internet.

Todas as ações realizadas a partir de redes 
sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, 
blogs, sites, página de vendas, E-mails, 
YouTube, etc, são tidas como estratégias de 
marketing digital. Voltadas para o ganho da 
autoridade (conhecimento do produto ou 
prestador de serviços pelas pessoas), para 
assim construir um negócio sólido, expandi-lo e 
vender cada vez mais através destes canais.
 
Abaixo você conhecerá as vantagens 
desse negócio e como colocar em 
prática de maneira fácil e rápida.
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Quais as principais 
vantagens de ter um 
negócio online?

O sonho de ter um negócio próprio traz muitas 
vantagens, mas quando falamos de um 
empreendimento online, elas podem ser 

ainda maiores, especialmente se estiver falando 
de um negócio escalável, de baixo investimento e 
que possa ser realizado de maneira simples e sem 
nenhuma estrutura física.

Entre as vantagens desse tipo de empreendimento, 
as principais que merecerem ser citadas são:
• Alta lucratividade, possibilitada pela venda 

a preços mais baratos, já que não existem 
atravessadores para o produto ou serviço; 

• Negócio que funciona 24hs por dia 7 dias por 
semana sem ter funcionários;

• Liberdade para produzir em qualquer lugar do 
mundo, basta ter uma conexão com internet e 
um computador;

• Negócio escalável que roda no piloto 
automático por meio de ferramentas 
e estratégias online;

• E muito mais.
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Conheça

passos para
construir/

expandir,
vender pela

internet, ter
autoridade

e aumentar
audiência

Agora que conhece mais sobre o que é, 
como funciona e quais são as principais 

vantagens de criar um negócio online 
baseado no marketing digital. Mostrarei 

quais são os 7 passos simples e garantidos 
para construir/expandir, vender pela internet, 

ter autoridade e aumentar audiência.

9www.marketingdosucesso.com.br 

https://marketingdosucesso.com.br


Passo 1
Estratégia

Para que seja possível vencer uma batalha, 
é fundamental ter uma estratégia clara 
antes de iniciar seu combate. Afinal, como 

você conseguirá prosperar profissionalmente 
se não souber para onde vai e como fará para 
chegar lá.

Por isso, antes de qualquer coisa, se faça 
algumas perguntas que lhe ajudarão a se 
nortear e definir uma estratégia ideal para 
conquistar seus objetivos. Conheça algumas 
perguntas chaves que lhe ajudarão nessa etapa:

• Qual é meu real estado atual?
• Onde quero chegar? Qual meu estado desejado?
• Como sair do estado atual e chegar e ao estado desejado?
• O que meu produto ou serviço oferece hoje?
• Quais os diferenciais do meu produto ou serviço?
• Qual meu público alvo?
• O que eu preciso fazer para melhorar?
• Qual solução meu produto ou serviço pode oferecer?
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Passo 2
Planejamento

Conhecer seus objetivos é o primeiro e mais 
importante passo para poder organizar 
todas as suas ideias. Agora que você já 

definiu suas estratégias iniciais, anote essas 
informações com precisão.

Quanto mais claro estiverem seus objetivos, 
os caminhos que usará para atingi-los e 
ideias para seu novo negócio online, mais fácil 
será organizar um planejamento completo, 
com etapas, prazos e metas. Pode parecer 
complicado, montar um planejamento, mas, 
na verdade, é muito simples, é preciso apenas 
que você reserve um tempo para fazer isso 
com calma e escreva todas, absolutamente 
todas as informações, ideias, sonhos e metas 
que possui. Separando tudo por uma ordem 
cronológica que você acredita que elas devem 
acontecer.

Esse planejamento servirá para te guiar do teu 
estado atual ao estado desejado!
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Passo 3
Ferramentas de execução 
do marketing digital

Usar as ferramentas de maneira correta e 
adequada dentro de uma estratégia lógica 
é fundamental para o sucesso de um 

projeto online, aqui vou te mostrar as principais 
e mais poderosas ferramentas de crescimento 
e automação online.

• Redes Sociais: escolha as redes sociais que 
melhor se adequem a sua estratégia e, onde 
seu público alvo se encontra, assim será mais 
fácil expandir ou construir seu negócio online;

• E-mail marketing: uma ferramenta de 
automação de e-mails, essencial para que 
qualquer estratégia de marketing digital seja 
completa;

• Site: será necessário ter um canal para 
hospedar seus produtos, infoprodutos ou um 
portfólio dos seus serviços;

• Página de Captura: esta ferramenta trata-se 
de uma página de captura de contatos;

• Página de Vendas: é possível oferecer e 
vender seus produtos, sejam eles físicos ou 
digitais;

• WhatsApp Marketing/business: esta 
ferramenta permite a automação de 
mensagens, agilizando muito os processos 
de vendas e expansão de um negócio.
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A maior parte das pessoas que ingressam no 
mundo do marketing digital, faz isso colocando 
o novo negócio em segundo plano, apenas 
como uma atividade para as horas livre e 
uma renda extra e, não há nada de errado 
nisso. Porém, essas pessoas acabam não 
se dedicando o suficiente para conhecer e 
desenvolver as habilidades essenciais de um 
negócio de marketing digital.

No meu canal no YouTube, você encontrará 
vídeos onde ensino como usar essas 
ferramentas clique aqui para conhecer melhor.
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Existem basicamente duas formas de 
fazer campanhas na internet, e as duas 
tem objetivos únicos, gerar tráfego, ou 

seja, encontrar as pessoas interessadas em 
seu produto ou serviço. Esses dois tipos de 
campanha são conhecidos como: 

• 1. Campanhas orgânicas: campanhas que 
não exigem investimento financeiro, mas que 
são mais demoradas e demandam um tempo 
maior para mostrar resultados;

• 2. Campanhas pagas: campanhas onde há 
um investimento financeiro, especialmente 
nas redes sociais, para que seu produto ou 
serviço, seja divulgado as pessoas certas.

Passo 4
Campanha

14www.marketingdosucesso.com.br 

https://marketingdosucesso.com.br


advertising
®

Existem muitas formas e ferramentas 
de investimento para divulgação do teu 
material pela internet, no entanto, para 

que você não se confunda nesse início e, nem 
perca seu tempo, irei sugerir apenas duas que, 
serão suficientes para você iniciar seu negócio 
online.

As ferramentas de divulgação mais usadas 
e que apresentam excelentes resultados, 
especialmente no início de um negócio são o 
Facebook ADS e o Google Adwords, veja mais:

• Facebook ADS: ferramenta de distribuição 
que pode ser paga ou orgânica, capaz de 
gerenciar campanhas em vários displays do 
Facebook.

• Google Adwords: ferramenta paga de 
distribuição de conteúdo que gerencia as 
campanhas pagas em vários displays em 
vídeos (YouTube), buscadores do Google 
entre outras estratégias avançadas.

Passo 5
Facebook ADS e 
Google Adwords
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Existem diversas ferramentas de pesquisas 
online, que poderão lhe ajudar muito nesse 
novo empreendimento online, vou sugerir as 

mais comuns:

• WhatsApp Marketing: uma ferramenta 
gratuita, de fácil acesso e uso simples, capaz 
de atingir um número imenso de pessoas para 
a divulgação de seus produtos ou serviços, 
realização de pesquisas, solucionamento de 
dúvidas e muito mais;

• Formulário de pesquisa Google FORM: outra 
ferramenta gratuita que pode ser facilmente 
utilizada e que ajudará a criar pesquisas, 
enquetes e assim, conhecer melhor as 
necessidades e desejos de seus clientes;

• Métricas de abertura de e-mail marketing: 
essa ferramenta serve para avaliar seu 
desempenho com o e-mail marketing, lhe 
informando quantas pessoas receberam 
seu material de divulgação e como ocorreu a 
interação dos clientes com seu conteúdo;

• Métricas de abertura de Chatbot: entenda 
como funciona e como implantar um 
atendimento de chat realizado por um robô, de 
maneira eficiente e rápida em sua plataforma 
digital.

Passo 6
Ferramentas
de pesquisa
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64Um dos principais segredos do sucesso 
é ter em mente, de maneira bem clara 
que não se sabe tudo e, que sempre 

é possível aprender mais e aprimorar suas 
técnicas de abordagem, argumentação, 
planejamento e muitos outros fatores.

Para isso, é importante ter um plano, mas, mais 
importante que isso, é saber que não basta 
apenas ter um plano se ele não for avaliado e 
ajustado constantemente. Afinal, assim como 
o cenário mercadológico, as necessidades e 
anseios dos clientes mudam constantemente.

Por isso, é fundamental que você separe um 
tempo para avaliar suas estratégias e melhora-
las gradativamente, de acordo com o perfil 
do mercado, para assim, conquistar melhores 
resultados sempre.

Passo 7
Avaliar e ajustar
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Ninguém compra produtos de pessoas que 
demonstram não saber ao certo o que 
estão oferecendo. Da mesma maneira 

que nenhuma pessoa se arriscará em um novo 
projeto profissional, sendo guiada por um líder 
que não sabe ao certo onde está e onde quer 
chegar.

Por isso, é imprescindível que você sempre 
passe uma imagem de pessoa bem-sucedida, 
que sabe o que quer, o que faz e onde pretende 
chegar.

Uma excelente maneira de fazer 
isso é elaborar o seu branding 
pessoal digital e promover ações de 
marketing pessoal digital de maneira 
profissional e simples nas redes 
sociais. Além delas contarem com 
um maior alcance, essa técnica 
também conta com um aspecto 
mais intimista e real.

Dica Extra
Trabalhe sua imagem 
como autoridade
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Para que você possa ganhar dinheiro de maneira 
rápida e segura pela internet é fundamental que 
você entenda melhor os conceitos de Infoprodutor e 

Afiliado:

• Infoprodutor é a pessoa que constrói um negócio 
online do zero, desenvolve suas habilidades para lidar 
com as ferramentas mostradas neste material, fazendo 
os investimentos necessários e criando um produto 
online.

• Afiliado é a pessoa que promove um produto pronto e 
é comissionado por suas vendas;

Para que você possa entender mais sobre como ser 
um afiliado e ganhar dinheiro rápido enquanto você 
desenvolve um projeto online, preparei um curso 
completo na área de super bônus do meu curso marketing 
do sucesso pra você que adquiriu esse e-book.

Bônus
Como ganhar dinheiro 
rápido na internet?
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Conclusão
“O dinheiro está, onde atenção está, e não 
adianta remar contra a maré”
“Ou o seu negócio está na internet ou você 
não tem um negócio”

Essas são frases que me marcaram muito, e 
fizeram muito sentido na minha vida, assim 
como devem fazer sentido para você. Porém, 

apenas conhecer essa realidade não fará com que 
você se torne um empreendedor de sucesso. É preciso 
desenvolver suas habilidades para não ficar para trás 
no mercado digital.

Se você deseja alcançar de fato resultados incríveis 
e expandir sua vida profissional de maneira rápida 
e sólida, vale a pena investir em conhecimentos 
realmente necessários como a realização de um curso 
especializado, por exemplo.

Se, o seu plano é iniciar um novo negócio e atingir 
bons resultados com ele o mais rápido possível, basta 
que você clique no botão a seguir e conheça um dos 
cursos mais completos, de linguagem simples e preço 
acessível do mercado.

E conheça o programa Marketing de Sucesso!

Clique aqui
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