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Termos e Condições de Uso

© André Lobo. Todos os direitos reservados.

A venda, cópia ou reprodução deste material não é permitida sem o prévio consentimento
de André Lobo. 

Todos as marcas, produtos e/ou serviços são de inteira responsabilidade de seus 
respectivos donos/produtores/criadores, e foram usados neste guia somente como 
referência.

Todas as informações, técnicas ou estratégias contidas aqui são baseadas na minha 
experiência, tanto no “trabalho tradicional” quanto como empreendedor, e podem não se 
adequar completamente à sua realidade. Sendo assim, você precisará efetuar ajustes 
para se adequarem ao que você precisa.

Caso se interesse em publicar uma análise ou fazer referência a este material, entre em 
contato comigo: contato@andrelobo.net.br.

Por último, neste ebook existem links de recomendação minha para sites ou produtos de 
terceiros, onde eu posso receber um retorno financeiro devido à minha indicação.
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Introdução

Olá! Bem-vindo ao meu primeiro Guia sobre Empreendedorismo, um assunto que eu 
adoro. Gostaria de te informar que todo o conteúdo deste Guia foi elaborado baseado 
nas minhas experiências e conhecimento, e contém a minha visão de 
empreendedorismo, que pode ser diferente da sua. O que é ótimo, pois com as 
diferenças é que existe o crescimento.  🙂

Coloquei bastante esforço e dedicação para te entregar o melhor conteúdo que eu 
tenho de forma organizada, simples e relevante. Escrevi esse Guia Completo de 
Como Ter Uma Renda Extra, Mesmo Que Você Não Tenha Tempo, pensando em 
como eu gostaria que tivessem me dado essas informações. 

Fique à vontade para me contatar pelo meu site ou me mandar um e-mail e me dar o seu
feedback! Adoro críticas construtivas. 😉

Espero que goste desse conteúdo. Caso queira receber meus conteúdos diretamente no 
seu e-mail, basta se cadastrar na minha lista aqui no meu site.
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Sobre mim

Quem Sou

Meu nome é André Lobo, nasci no Rio de Janeiro em 1977. É um enorme prazer está 
entregando este conteúdo para você. ☺

Sou casado, tenho dois filhos e amo minha família. Tudo o que eu faço é por eles.

Como sempre gostei muito de tecnologia, resolvi fazer a faculdade de Tecnologia em 
Processamento de Dados da PUC-RIO, ou P -XV, onde me formei no início dos anos 2000.
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Prestei serviço para diversas empresas como Telemar-Rio (hoje Oi), Caixa Econômica 
Federal, ANP (Agência Nacional de Petróleo) e Petrobras, onde fiquei até fev/2016.

Como o mercado de TI estava muito ruim, resolvi mudar de ares. Em conversa com a 
minha esposa resolvemos que seria a hora de tentar algo diferente – empreender. 
Confesso que fiquei com medo, pois até então eu tinha ouvido que empreender era 
arriscado e que seguro era ter emprego. 

Esse era o meu mindset. 

Abri então uma microagência de Marketing Digital, uma franquia da Guia-se que dei o
nome de Guia-se Unidade Recreio. Conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito e ganhei
muita experiência. Adorei empreender, me apaixonei por Marketing Digital e não 
queria mais voltar ao “emprego tradicional”. E desde então estou nessa jornada do 
Empreendedorismo. 😍

Bom, esse é só um resumo do resumo do resumo da minha história, que não irei detalhar
aqui para não ficar muito extenso. Então, caso queira saber mais sobre mim, acesse essa 
página do meu site. 

Formas de Contato

Deixo aqui algumas formas de como você pode entrar em contato comigo. Me siga nas 
redes sociais, no meu canal do Youtube, acompanhe o meu blog e entre em contato 
sempre quiser! Será um prazer responder as suas dúvidas ou simplesmente bater um 
papo sobre Negócios. ☺
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• https://andrelobo.net.br/   - Meu Blog sobre Empreendedorismo Digital;

• https://andrelobo.net.br/youtube   – Meu canal no Youtube;

• https://www.facebook.com/ALoboOficial/    – Minha página no Facebook;

• https://www.instagram.com/ALobooficial/   - Meu perfil no Instagram;

• https://www.linkedin.com/in/ALobooficial/   - Meu perfil no Linkedin.

Espero por você lá!
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1 - A importância de ter uma fonte de 
renda extra

Vamos agora entrar no conteúdo! Se você está lendo esse ebook significa que você está 
buscando uma nova Renda, ou no mínimo pesquisando sobre isso. Parabéns! Você está
alguns passos à frente da maioria!

Eu acredito que você, assim como eu e a maioria da população do Brasil, tenha sido 
educado a estudar muito, fazer uma boa faculdade (ou curso profissionalizante), ter um 
bom currículo para ter um bom emprego e uma boa aposentadoria. 

Só que isso mudou tem um bom tempo… Porém nem todo mundo percebeu ou conseguiu 
sair da corrida dos ratos. 

E pensando nisso eu resolvi criar esse ebook, um Guia Completo De Como Ter Uma 
Renda Extra, Mesmo Que Você Não Tenha Tempo. E eu quero mostrar a você que é 
possível sim ter uma nova fonte de renda, e como isso é importante hoje em dia.

Desemprego

Vamos começar a falar do desemprego, triste realidade no nosso país. 
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https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/
23844-desemprego-e-o-maior-dos-ultimos-sete-anos-em-13-capitais-do-pais 

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O título desse artigo do IBGE:

Desemprego é o maior dos últimos sete anos em 13 capitais do país

O desemprego no Brasil é algo muito sério. Ano passado (2018) a taxa fechou em 12,3%, e em 
março deste ano (2019) chegou a 12,7%! É muita gente desempregada. E entre os jovens de 18 à 
24 anos é muito pior – 27,3%. Mais que o dobro!!!
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Eu sempre (até 2016) tive o sonho de seguir carreira em uma empresa, como eu via em alguns 
casos de profissionais famosos. Porém só consegui no início da minha jornada profissional, quando 
fui de suporte técnico à Gerente de TI da CallNet. Depois trabalhei mais como consultor, sem saber 
se teria emprego – dependia da renovação de contrato. 

Eu já vi gente ficar doente por não saber se permaneceria no emprego, se o contrato seria 
prorrogado. Muito estresse, ansiedade. Já passou por isso? Eu já. E nunca, mas nunca mais quero 
passar por isso. E não desejo isso a ninguém.  

Além disso, tive que ouvir muitas coisas desagradáveis (quem nunca?). Nos meus últimos anos de 
carteira assinada eu cheguei a ouvir que eu devia agradecer por estar empregado. Olhando esses 
números posso dizer que quem me disse não estava muito errado, apesar de demonstrar uma 
mentalidade que eu não concordo. A empresa que devia agradecer por me ter como 
funcionário ou prestador. 😉

Mas e você? Como está a sua situação atual?

Não sei se você está   desempregado   (se estiver, eu sinto muito) ou se você está   procurando   uma       
nova fonte de renda   para ter   mais segurança  . Ou conseguir pagar todas as contas do mês. Ou   
colocar seu filho em uma escola melhor. Ou trocar de carro. Ou ter casa própria. Ou conseguir a tão 
desejada liberdade financeira. 

Na verdade ninguém sabe pelo que você está passando, a não ser você.

Mas não é só o problema do desemprego (se não fosse grave o bastante) que assombra o brasileiro, 
tem um outro gravíssimo também. Você acha que vai conseguir se aposentar?  
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Aposentadoria

Esse é um assunto bem quente e muito comentado desde alguns anos – a 
aposentadoria… A realidade é que há muito tempo já não dá para “viver da 
aposentadoria” como nossos pais nos ensinaram. (Mas se você já nasceu em uma 
família empreendedora, você nunca deve ter ouvido isso. Ainda bem!)

Você conhece alguém que se aposentou e parou de trabalhar? (Tirando o caso do 
funcionalismo público.)

Eu conheço pouquíssimas pessoas, posso contar nos dedos de uma mão. A verdade é que
a grande maioria não consegue sobreviver (quanto menos viver com dignidade) com 
o que ganha como aposentado. Não bastasse ter trabalhado por décadas e contribuído 
pensando em curtir a melhor idade, tem que continuar trabalhando…

Isso é um absurdo. E muito difícil… 

O mercado de trabalho não é aberto a pessoas da melhor idade. E aqui o 
Empreendedorismo tem um papel importantíssimo – não tem idade começar a 
empreender. 😍

Então se você ainda não está convencido de que precisa buscar uma segunda fonte de 
renda (ou mais de uma), me deixa te dar conselho – invista parte do seu salário 
pensando no seu futuro. Ou faça uma previdência privada. Não dependa do INSS.

Vamos ver agora os tipos de fonte de renda.
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2 - Tipos de Fonte de Renda

Nós já vimos a importância em ter uma nova fonte de renda (ou mais de uma), então 
vamos agora ver como isso é possível. Eu classifiquei em dois tipos: Emprego E 
Empreendedorismo.

Emprego

Sim sim, muita gente tem mais de um emprego para poder sobreviver… Acredito que é 
mais comum na área médica, mas não posso deixar de falar isso aqui.

Vou te contar uma história… Minha tia é médica neonatal, e no início da carreira ela teve 
que trabalhar em 5 hospitais! Isso mesmo, vou repetir – 5 hospitais! Era a realidade de
muitos médicos… Hoje em dia isso mudou bastante, ainda bem, pois eles são 
fundamentais em qualquer lugar do mundo. Mas hoje em dia ainda é comum médicos, 
enfermeiros ou psicólogos trabalharem em mais de um local.

Exemplificando – Para um médico ter uma nova fonte de renda, ele pode optar em fazer 
um plantão. Como disse, é bem comum.

Mas e para outras profissões?

A carga de trabalho no Brasil é, no geral, de 40 horas por semana. Por lei pode ir até 
44 horas. Mas eu conheço gente que trabalha muito mais do que isso – sem receber hora 
extra. E você? 

https://www.andrelobo.net.br 13

https://andrelobo.net.br/recomendo/ebook-renda-extra/criar-um-negocio-online
https://www.andrelobo.net.br/
https://andrelobo.net.br/recomendo/ebook-renda-extra/criar-um-negocio-online


Treinamento – Criar um Negócio Online

Isso deixa complicado ter mais de um emprego, não é? Mas tem gente que tem, e que 
chega a trabalhar mais de 12, 14 horas por dia. Fora o trânsito, que consome um 
tempo absurdo da gente. 

Como é no seu caso? Quero te convidar a fazer uma reflexão:

• Quanto tempo você leva no caminho casa – trabalho e trabalho – casa por dia?  

• Quantas horas você trabalha por dia?  

• Quantas horas você dorme por dia?  

• Você tem tempo para lazer, para a sua família ou amigos?  

• Sobra tempo para arrumar um novo emprego?  

Vamos continuar a reflexão. Você conhece a síndrome de burnout? Hoje em dia ela está
mais em evidência, pois tudo é para ontem, não é? O estresse no trabalho aumentou 
absurdamente. E isso causa males mentais e físicos. Acaba com a nossa saúde.

Eu já tive estresse e crises de ansiedade por causa do trabalho. Já vi gente desmaiando 
(literalmente) em uma reunião, pois um familiar estava com problema de saúde, tinha 
dormido quase nada na noite anterior e foi trabalhar. 

Me deixa te falar uma coisa: nossa saúde não tem preço. Eu já vi gente adoecendo por
causa do trabalho, e não quero mais isso. E a sua saúde, como está?

Se você estiver bem, com um trabalho tranquilo, sem desperdiçar horas no 
trânsito, dormindo bastante e com muito tempo para família, amigos e lazer, a 
ideia de um 2º emprego pode funcionar.
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Como eu te disse antes, ninguém pode responder isso por você. É uma decisão sua. Mas 
eu quero te mostrar que tem sim como você ter uma segunda fonte de renda 
trabalhando nas suas horas livres. É a segunda fonte de renda que vou te apresentar,
o Empreendedorismo.

Empreendedorismo

Eu realmente conheci o empreendedorismo em 2016 – já tinha ouvido falar, mas a minha 
visão é que era um risco e o mais seguro era ser empregado. Mas depois que comecei 
a empreender eu nunca mais tive vontade de voltar a ser empregado rs.

Vamos ver o significado da palavra Empreendedorismo, segundo o dicionário do Google 
(sim, o Google tem um dicionário rs - acesse aqui):

“substantivo masculino ADM MKT

1. disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços,
negócios.

2.inciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já 
existentes, ger. com alterações que envolvem inovação e riscos.

3.POR METONÍMIA

conjunto de conhecimentos relacionados a essa forma de agir.

Origem

 ETIM empreendedor + -ismo”⊙
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Eu fico com essa definição: “ disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e 
realizar projetos, serviços, negócios”. 

Com isso podemos ver que o Empreendedorismo abre uma gama de possibilidades, que
vou detalhar mais adiante nesse Guia. Mas abaixo eu cito algumas das muitas vantagens 
em ser empreendedor:

• Liberdade, tanto de tempo como dinheiro. Aqui muitos confundem e acham que só 
porque começaram a empreender podem trabalhar menos… Grave engano! 
A liberdade, seja de tempo ou de dinheiro, deve ser conquistada com muito 
empenho, foco e dedicação. Alguns alcançam mais rápido, outros demoram um 
pouco mais. Independente de quanto tempo leve, uma coisa posso te falar: Não 
tem preço você poder fazer a sua agenda!

Uma observação importante: Não caia na cilada da fórmula mágica, pois ela
não existe! 

Como está no rodapé do meu site: “Não acredito em fórmula mágica, em ganho 
fácil de dinheiro. Acredito que para ter alguma coisa antes precisarmos ser, e isso 
exige muita dedicação e trabalho.” - André Lobo.

Continuando...

• Flexibilidade de local de trabalho. Dependendo em que você trabalhe, o seu 
empreendimento pode ser feito em casa! Ou viajando… Ou em qualquer lugar. Isso 
mesmo. É ótimo, mas tem que tomar alguns cuidados com a sua organização para 
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não se sabotar. Falo sobre isso no post Novos empreendedores – Como construir 
uma Rotina de trabalho;

• Trabalhar em paralelo à sua principal fonte de renda. A capacidade de você 
definir o quanto de tempo vai dedicar ao seu negócio é maravilhoso. E te permite 
começar a empreender sem largar a sua fonte de renda atual, que é como eu indico 
começar; 

• Sem chefe! Ah, isso é uma maravilha! Eu adoro não ter chefe, embora em alguns 
momentos isso tenha sido difícil para mim. Quebrar esse mindset de anos e anos 
não é fácil. Para isso todo empreendedor precisa ter algo chamado 
autorresponsabilidade;

• Meritocracia. Se você produzir, servir aos outros, você será recompensado tanto 
financeiramente quanto profissionalmente. O que isso quer dizer? Se você não 
produzir você não receberá. Justo, né? E se você produzir muito (seja 
serviço ou vendendo algum produto) você receberá mais. Mas claro que isso 
vai demandar de você um Plano de negócios e muita disciplina.

Resumindo: Você passa a ter total controle da sua fonte de renda. Isso é muito bom, 
não é?
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3 - Ter mais de um emprego Ou 
Empreender?

Bom, já vimos a importância, quase uma necessidade, em ter uma renda extra, uma 
nova fonte de renda para que você não dependa mais financeiramente de nada. E 
não tenha risco caso seja demitido (o que é uma realidade provável hoje em dia).

Esse é o mindset das pessoas mais bem-sucedidas do mundo – ter mais de uma, 
geralmente várias, fontes de renda.

A opção 1 vimos que seria ter um novo emprego, o que é comum em muitas 
especialidades, principalmente na área de saúde. Mas é muito difícil para a maioria da 
população, devido à carga horária de 44 horas / semana (as vezes mais).

A opção 2, que eu recomendo, é abrir um empreendimento, um negócio. Aqui 
você pode escolher onde trabalhar, montar o seu próprio horário e praticamente escolher 
o quanto vai ganhar por mês, pois vai depender da sua dedicação.

O que você escolhe? 

Ainda não tem ideia? Continue lendo esse artigo!
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4 - Tempo Integral ou Parcial

Essa também é uma escolha complicada… Dependendo do que você escolha, um emprego
ou um empreendimento, você pode ter ou não a opção de tempo parcial. Depende muito 
também da sua atual carga de trabalho.

Mas existem empregos que são executados em turnos, então você poderia trabalhar no 
seu emprego atual e depois em outro turno no 2º emprego. Eu nunca cogitei isso porque 
como consultor de TI em Gerenciamento de Projetos não tinha muito tempo sobrando…

E, caso você decida empreender, também pode cair no caso de ser necessário ficar em 
tempo integral no seu negócio. E aí, como você conciliaria? Contrataria uma pessoa para 
gerenciar o seu negócio? Essa é uma opção. Depende do que você quer para você.

Quero que você pare agora por uns minutos e pense qual das duas formas melhor se 
adéqua ao que você pretende daqui para a frente, e quanto de tempo você poderá se 
dedicar à sua nova fonte de renda extra.

Depois pode ir para o próximo capítulo, onde vou te ajudar a juntar essas informações 
para você tomar a sua decisão.
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5 - Como Escolher?

Espero que você esteja gostando desse ebook. Eu coloquei bastante energia e dedicação 
para preparar o meu melhor conteúdo para você. E que você tenha parado uns 
minutinhos para colocar o pensamento em ordem. rs

Não é uma decisão fácil, pois se trata do seu futuro e o da sua família. Sei bem como é 
isso. A responsabilidade que temos…

Então vou tentar te ajudar ao máximo. Vamos lá.

Defina o seu tipo de Fonte de Renda

1 Caso Seja Emprego

Um pequeno checklist para te ajudar:

• É Preciso Fazer Algum Curso De Especialização?

Cada vez mais as empresas exigem profissionais mais preparados. Você precisa 
avaliar se tem o conhecimento suficiente para o cargo que você procura. Ou, se está
procurando um 2º emprego em outra área, provavelmente precisará se preparar 
melhor.
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• Precisa dar um UP no seu currículo? Um HeadHunter Pode Ajudar...

As vezes é necessário buscar ajuda externa. Isso pode te poupar muito tempo… Um 
Headhunter pode ser de extrema ajuda, até porque você já tem um emprego e não 
pode investir muito tempo procurando um 2º emprego, né?

Além disso, o HeadHunter pode melhorar demais o seu currículo e te preparar para 
as entrevistas… E buscar o 2º emprego segundo o que você deseja.

• Invista Tempo Para Preparar o Seu Linkedin – muitas empresas buscam 
novos talentos por lá

Caso você opte por não contratar um Headhunter, pesquise muito sobre o Linkedin. 
Ele será a sua porta de entrada para as empresas. Essa é a rede social que está 
cada vez mais sendo usada por empresas para avaliar os futuros contratados, e 
também para divulgar vagas. 

Invista um bom tempo preparando o seu perfil para ser interessante para as 
empresas e para o que você está buscando.

• É Preciso Aprender Um Novo Idioma?

Como te disse antes, as empresas estão muito mais exigentes para contratação. Se 
você não tem inglês fluente é hora de investir nisso. Um segundo idioma não é mais
uma vantagem competitiva, é uma necessidade. Se puder, invista em outro idioma 
além do inglês.

Agora, como você está buscando um 2º emprego existe uma grande limitação – 
viagens… Isso limita bastante as suas opções. Então busque por empresas perto do 
seu atual emprego, para evitar grandes deslocamentos. Ou busque por empresas que 
trabalhem com Home Office.
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2 Caso Seja Um Empreendimento

Caso você opte por ser um empreendedor (oba!), existem algumas coisas para você 
levar em consideração. Classifiquei o Empreendedorismo em dois tipos: físico e Digital.

Assim como um emprego, para empreender você precisará se preparar. Pode ser 
necessário também aprender um novo idioma, fazer cursos de especialização e 
treinamentos específicos. Mas a vantagem é que o investimento que você fizer para
ampliar o seu conhecimento retornará diretamente para você, e não para o seu 
chefe... 

2.1 Empreendimento Físico

Com um Empreendimento Físico você tem diversas opções bacanas. Em algumas você 
poderá trabalhar de casa, porém em outras não… Veja alguns exemplos:

• Franquia ou Micro-fraquia

São ótimas opções, pois aqui você não precisará criar nada novo, além de ter um 
apoio grande no início, o que é fundamental para qualquer empreendedor. Procure 
pesquisar muito e procurar no nicho de mercado que você tem interesse e que seja 
lucrativo também.

Dependendo da franquia você pode começar sozinho ou com funcionários. Demanda
, geralmente, alto investimento.
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• Restaurante

Se você gosta de cozinhar ou adora comida, abrir um restaurante pode ser uma 
boa, apesar de ser bem trabalhoso. Montar um restaurante do zero não é nada fácil,
e requer altíssimo investimento. Procurar um sócio que já trabalhe na área pode 
ajudar muito.

• Faça comida em casa para vender

Ainda no ramo de alimentação, muita gente tem feito comida e vendido para 
amigos, familiares e conhecidos. E pode vender no trabalho também. Pode ser 
desde uma quentinha, quentinha fit, quentinha lowcarb ou até pratos gourmet, que 
estão muito na moda. Investimento inicial baixo.

• Marketing de Relacionamento

Uma das opções de negócio próprio com pouco investimento e conhecimento é o 
Marketing de Relacionamento. Indico que busque com cuidado pela empresa que se 
associar, pois muitas não passam de pirâmides financeiras, mas existem ótimas 
empresas no Brasil. 

Esse é um dos meus negócios. Se quiser conversar sobre, basta entrar em contato 
comigo.

Outras opções:

• Salão de beleza;

• Venda de artesanato;
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• Aula particular;

• Pet-shop.

2.2 Empreendimento Digital

Essa é a minha praia. ☺  Existem diversas opções para você começar a empreender no 
mundo digital. E muitas com baixo investimento e vasto material para aperfeiçoamento 
profissional. Vamos a algumas opções:

• Franquias e Micro-franquias

Sim, existem franquias para empresas digitais. Um exemplo são as franquias de 
Marketing Digital. Indico novamente que você busque algo que tenha a ver com 
você, mas que você faça também uma pesquisa para verificar se o nicho é rentável. 
E que tome cuidado ao escolher a empresa para que não se arrependa depois. 

Investimento inicial médio a alto.

• Consultoria

Você é um expert em algum assunto? Pode ser de programação (TI), marketing, 
vendas, gerenciamento de projetos, análise de sistemas, área financeira etc. Se 
você é muito bom em alguma coisa você pode ajudar outras pessoas. Ou empresas. 
E cobrar por isso. Pode ser feito totalmente via Internet, inclusive para outras 
cidades, países… 

Dependendo do seu ramo, você pode disponibilizar os seus serviços em plataformas 
coma a Workana.

Investimento inicial baixo.
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• Coach  / Mentoria

Parecido com a consultoria, você pode mentorar ou ser coach de pessoas via 
Internet, seja por grupo ou individual. Se você não tem formação, você buscar no 
Instituo Brasileiro de Coaching (IBC). 

Investimento inicial médio a alto (por causa da formação).

• Agência de Marketing Digital

O Marketing Digital está na moda. E é muito bom. Você pode começar a sua agência
sozinho, ou através de uma franquia. Dependendo da franquia o investimento pode 
ser de médio a alto. Mas você pode também fazer cursos e se especializar na área 
sem a necessidade de uma franquia.

Investimento inicial médio a alto caso você não tenha conhecimento prévio.

• Gestor de tráfego

A gestão de tráfego é uma parte importantíssima do Marketing Digital. Todo negócio
precisa de pessoas para rodar, correto? Uma loja precisa de gente entrando para 
comprar, assim como um negócio pela Internet. E esse fluxo de pessoas chamamos 
de tráfego.

O seu trabalho aqui é levar pessoas para os negócios de seus clientes, geralmente 
usando anúncios pagos. Você pode cobrar um fixo por mês, um percentual do 
investimento em anúncios do cliente ou até participação do lucro do que você ajudar
a vender.

Investimento inicial baixo. (caso você já tenha o conhecimento necessário)
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Especialista em SEO

Assim como a gestão de tráfego pago, o SEO é uma parte importantíssima do 
Marketing Digital. Só que aqui você trabalhará com aperfeiçoamento do site de seu 
cliente, e o conteúdo que ele gera, para atrair pessoas qualificadas de forma 
gratuita – tráfego orgânico.

Investimento inicial baixo. (caso você já tenha o conhecimento necessário)

• Loja Virtual ou Ecommerce

Se lembra que indiquei vender artesanato como um negócio físico? Pois é, você 
pode também criar um negócio digital com artesanato, e o seu custo inicial será 
muito mais baixo. Para isso você pode contratar uma loja virtual (existem diversas 
plataformas) ou então contratar alguém para fazer uma personalizada para você. 

A vantagem de vender pela Internet é a não necessidade de ter uma loja e o fato de
você poder alcançar muito mais gente.

Investimento inicial baixo a médio.

• Redator / Geração de Conteúdo

Você tem facilidade para escrever? Já ouviu falar em Marketing de Conteúdo? 
Hoje, na Internet, se alguém quer se destacar precisa gerar conteúdo de qualidade 
e relevância para o seu público. E muita gente está recorrendo à freelancers para 
gerar seus conteúdos.

Você pode disponibilizar os seus serviços em plataformas coma a Workana e 
também fechar parcerias com Agências de Marketing Digital.

Investimento inicial baixo.
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• Web Designer

Cai no mesmo caso do Redator. Se você tem facilidade e gosta de desenhar sites, 
logos e demais peças publicitárias para a web, você pode iniciar um negócio como 
Web Designer. 

Você pode disponibilizar os seus serviços em plataformas coma a Workana e 
também fechar parcerias com Agências de Marketing Digital.

Investimento inicial baixo.

• Tradutor de documentos

Existem muitas empresas que precisam de traduções técnicas e precisas (ao 
contrário de ficar traduzindo no Google Tradutor). Eu mesmo já cotei para um 
cliente (quando eu tinha a microagência de Marketing Digital) para fazer a tradução 
de um produto que ele estava trazendo de fora para o Brasil.

Você pode disponibilizar os seus serviços em plataformas coma a Workana.

Investimento inicial baixo.

• Produtor Digital (infoproduto)

Esse é um ramo muito interessante e que tem crescido muito ultimamente. 
Qualquer pessoa pode criar um infoproduto, que vai desde um ebook até um 
curso completo via Internet. Existem muitos cursos no mercado, e vou falar disso no
próximo capítulo desse Ebook. 

Caso você tenha conhecimento em Marketing Digital, você mesmo pode montar a 
sua estrutura e o seu curso. Mas caso você não tenha, você pode procurar um 
especialista e fazer uma parceria com ele.

Investimento inicial baixo.
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• Afiliado

É diretamente relacionado ao negócio de Infoproduto. Afiliado é um especialista 
em Marketing Digital que vai recomendar produtos digitais de terceiros. É 
uma excelente forma de um Produtor Digital escalar suas vendas, pois ele pode ter 
muitos afiliados vendendo para ele. A cada venda o afiliado recebe um % do valor 
da venda.

E o afiliado pode trabalhar com vários Produtores Digitais, o que torna o negócio 
muito interessante.

Investimento inicial baixo.

No próximo capítulo eu falarei sobre a forma de Empreendedorismo que eu escolhi –   o   
empreendedorismo digital  . Irei te falar o motivo da minha escolha, as vantagens e   
como você pode se tornar um   Produtor Digital   ou um   Afiliado.   

Continue comigo! :)
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6 - Porque escolher Empreender na 
Internet

Agora eu vou te falar porque eu escolhi Empreender na Internet, e porque eu te 
aconselho a fazer o mesmo. A abrir o seu negócio digital como a sua tão buscada 
Nova Fonte de Renda.

Como eu te falei no início desse Guia, eu era consultor de TI, prestando serviço como 
Gerente de Projetos. Mas por mudanças no contrato de serviço com a empresa que eu era
contratado e a Petrobras, eu fui desalocado em fevereiro de 2016. 

Só que antes disso eu já tinha passado umas 6 vezes (ou mais) por situações de 
incerteza se o contrato ia ou não ser prorrogado – isso com conta para pagar, filhos para 
sustentar junto com a minha esposa… Já passou por isso? Espero, sinceramente, que não.

Então eu decidi que ia empreender, pois o mercado de TI estava (e ainda está) horrível. 
Então eu abri uma microfranquia de Marketing Digital (indiquei franquias ou 
microfranquias para você quando falei sobre tipos de negócios que você podia abrir).

Depois, eu iniciei um negócio de Marketing de Relacionamento em 2017 e fechei a minha 
microagência. Mas sem nunca largar o Marketing Digital, que é o que realmente gosto de 
fazer – meu primeiro emprego, em 1998 foi em um provedor de Internet na era da 
Internet discada! Você se lembra disso? 😆

Hoje eu tenho dois negócios – o Marketing de Relacionamento e o Empreendedorismo 
Digital (lembra da importância em ter duas ou mais fontes de renda?)
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As vezes só de falar de Internet as pessoas se bloqueiam. Você pode estar pensando:

“Ah André, mas você era de TI! Sempre trabalhou com Internet, então isso é fácil para 
você. Eu nunca trabalhei com Informática, então isso não é para mim!”

Ou

“Ah André, eu não tenho tempo para aprender a mexer com a Internet. Mal tenho tempo 
para fazer qualquer coisa fora o meu trabalho!”

Então me deixa te falar o motivo de eu adorar e ter escolhido Empreender via Internet.

1 Muito Material Gratuito ou Pago

Posso te dizer uma coisa com muita convicção – não precisa ser um especialista em 
informática para trabalhar com Internet. Longe disso. E existe muito material disponível 
para você estudar e se aperfeiçoar, tanto gratuito quanto pago.

Um exemplo disso é esse ebook, que é gratuito. 😉

2 Baixo Investimento

O investimento inicial para você montar o seu negócio pela Internet é muito baixo. É claro
que existem diversas ferramentas pagas que facilitarão o seu trabalho, mas você pode 
começar usando as gratuitas. 
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Depois, conforme a entrada de dinheiro no seu negócio acontecer, você pode migrar para 
ferramentas pagas. E pode deixar que te ajudarei com esse planejamento inicial.

Para você ter uma ideia, você pode iniciar comprando um domínio   (R$ 40,00 / ano)   e   
contratando um serviço de hospedagem   (R$ 26,90 / mês)  . Com isso você já inicia o seu  
negócio.

3 Eu não comecei sozinho

Outro forte motivo de eu ter escolhido ser um empreendedor digital, além da minha 
afinidade com a Internet, é porque existem muitos grupos e pessoas dispostas a ajudar. 
Isso no início de qualquer negócio é fundamental. 

E existe um caminho definido de como começar. Eu fiz assim, e ensinarei você o mesmo 
caminho.

4 Muitas Opções Disponíveis

Mais um motivo da minha escolha por um negócio digital, é que existem vários modelos e
nichos para escolher. Isso me deu uma liberdade muito grande. É claro que isso pode 
parecer complicado no início, escolher um entre tantas opções, mas eu te guiarei nessa 
escolha.

E você pode ter vários projetos em paralelo...

https://www.andrelobo.net.br 31

https://andrelobo.net.br/recomendo/ebook-renda-extra/criar-um-negocio-online
https://www.andrelobo.net.br/
https://andrelobo.net.br/recomendo/ebook-renda-extra/criar-um-negocio-online


Treinamento – Criar um Negócio Online

5 Não perder tempo no trânsito

Não preciso falar muito disso, não é? Poder trabalhar absolutamente de qualquer lugar, 
desde que tenha Internet, é libertador. Você pode trabalhar enquanto estiver viajando, 
inclusive. Não tem limite… E se você é muito ocupado, escolher algo que não onere 
muito o seu dia a dia é fundamental.

Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, e trabalhava no Centro da cidade. 
Você sabe que o trânsito do Rio de Janeiro é um dos piores do mundo… Eu já cheguei a 
perder mais de 3 horas para ir e voltar do trabalho… É perda de tempo. Literalmente. E 
perda de vida.   Hoje não tenho mais esse problema!  

6 Não ter chefe

Que coisa boa! Adorei essa característica do Empreendedorismo Digital. Ser meu 
próprio chefe… Claro que isso exige que você tenha disciplina, ainda mais se você 
trabalhar em casa, pois existem muitas “distrações” que podem acabar com a sua 
produtividade – televisão, Netflix, o jogo do seu time de coração, sua família…

Eu escrevi no meu blog um artigo para te ajudar nisso. 

E fiz um vídeo sobre o grave problema das interrupções na sua produtividade.

E não tem preço você poder ter controle total sobre o seu negócio.
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7 Montar o meu próprio horário

E montar a sua agenda? 

Você é uma pessoa muito ocupada? Montei o Guia Completo de Como Ter Uma Renda
Extra, Mesmo Que Você Não Tenha Tempo, pensando em pessoas como você. E essa 
foi uma das características que me fizeram gostar tanto de ser um Empreendedor 
Digital.

Mas você pode dizer:

“Ah André, mas eu não tenho tempo nenhum mesmo!”

Me deixa te falar uma coisa. Pode parecer clichê, mas não é. Falo por experiência própria.
Tempo é questão de prioridade. O que é mais importante para você agora? Faça essa 
reflexão:

Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, como estará a sua 
situação daqui a um ano? E daqui a 5 anos?

Einstein disse: “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes”. Brilhante!

Então veja o que é mais importante para você agora:

• Continuar com os problemas que você tem hoje;  
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• Ou continuar sem poder melhorar a sua qualidade de vida e a da sua família;  

• Continuar sem tempo para fazer nada;  

• Continuar com seus problemas financeiros;  

• Não poder dar a melhor educação para os seus filhos;  

• Ficar sem dinheiro após pagar as contas do mês;  

• Não ser reconhecido no seu trabalho;  

• Continuar aturando o seu chefe…  

Eu poderia citar vários outros motivos. Mas não vou, pois você, e somente você, sabe
pelo que está passando.

A minha intenção com este Guia foi te mostrar como você pode sim ter uma Nova Fonte 
de Renda Extra, que pode, eventualmente, se transformar na sua principal fonte de 
renda e te dar a liberdade que você tanto procura. Mesmo Que Você Não Tenha 
Tempo.

Não estou te dizendo, e nunca vou te falar, que será fácil. Quem te vende isso está te 
enganando. Ou se enganando. Não é fácil. E nada de bom na vida é fácil, não é? 
Conquistar o amor da sua vida, a sua carreira, seus amigos etc.

Mas te digo que estou aqui para te ajudar. E quem já tem um caminho montado, como te 
disse, para te guiar no seu Negócio Digital.
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7 – Como eu recomendo que você inicie

Bom, vamos lá. Chegamos na parte onde vou te ensinar o passo a passo que eu usei e 
recomendo para você iniciar o seu Negócio Online.

Abaixo te mostro o planejamento que segui e que te recomendo usar (te ensinarei como 
montar o seu planejamento):
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Eu fortemente recomendo que você comece o seu Negócio Digital como um 
afiliado. Porém, você pode começar criando um produto seu, se você preferir. Os passos 
serão os mesmos. 

Uma vantagem em começar como um afiliado é que você não precisará criar o produto, o 
que te poupará bastante tempo. E tudo o que você aprender e trabalhar como afiliado, 
seu blog, mídias digitais, geração de conteúdo, tráfego etc você poderá depois usar para 
o seu próprio produto.   E você pode começar a vender quase que imediatamente.  

Abaixo eu descrevo o que compõe cada etapa do seu Primeiro Projeto:

1 Se familiarize e com as plataformas de venda digital e se 
cadastre

• Entre em cada plataforma indicada de venda de Produtos Digitais – Ho  t  rmart  , 
Monetizze e Eduzz;

• Busque produtos (já vá anotando o que você gostar);

• E faça o seu cadastro em cada uma delas.

2 Pesquise e Defina o seu nicho

• Essa pode ser a decisão mais difícil no início do seu negócio;

• Nicho é o mercado onde você vai se posicionar. Quanto mais específico, melhor;
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• Não é o que você quer, mas o que as pessoas buscam. Não tente criar um mercado   
para um produto, e sim criar um produto (ou recomendar, como afiliado) para uma 
demanda existente;

• Uma ferramenta: Liste assuntos de interesse nas seguintes áreas: Medos, 
Problemas, Paixões, Hobbies.

• Ao descobrir um nicho que você quer atuar é preciso validar se o nicho é rentável, 
ou seja, se tem potencial lucrativo. Para isso pesquise sobre o seu nicho nas 
ferramentas:

◦ Planejador De Palavras Chaves Do Google;

◦ Google Trends;

◦ Youtube.

• Busque também produtos na Hotmart, Eduzz e Monetizze para ver se existem 
produtos do seu nicho e se são bem vendidos;

• Grupos de nicho mais comuns: Saúde e Beleza, Namoro e Relacionamento, 
Negócios e Dinheiro, Hobbys e Atividades Extras. Seu nicho deve estar dentro de um
desses grupos.
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3 Estude a sua concorrência

• É fundamental que você saiba o que a sua concorrência está fazendo, para que você
possa fazer melhor ou, pelo menos, diferente;

• Faça buscas no Google por palavras-chave do seu nicho e estude os principais sites;

• Faça buscas no Youtube e observe a quantidade de visualização, qualidade e tipos 
de vídeos da sua concorrência;

• Assine as listas VIP, baixe ebooks e acompanhe a sua concorrência. Não é para você
copiar o que eles estão fazendo, é para você aprender e se posicionar de uma forma
melhor.

4 Defina o seu Avatar (ou Persona)

• Avatar, ou Persona, é a representação do seu cliente ideal. Toda a sua comunicação 
deve ser centrada no seu Avatar.

• Analise os seguintes itens:

◦ Público-alvo: Idade, Gênero, Localidade, Renda, Estado Civil, Profissão;

◦ Sentimentos: Problemas, Medos, Desejos, Frustrações, O Que o Está 
Impedindo, Maior Obstáculo;

◦ O que eles consomem: Texto, Vídeo, Áudio, Imagem, Ao Vivo, Email, Quais 
Sites/Canais Eles Já Seguem, Quem Eles Já Seguem, O Que Eles Compram;

◦ Mitos e Mentiras: O Que Eles Seguem, Compram, Consomem Ou Acreditam 
Que Não É Verdade. Quais Os Mitos Sobre O Assunto?
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◦ Influenciadores: Quem Eles Seguem, Consomem, Falam Muito Bem?

◦ Situação atual do Avatar;

◦ Seus maiores desejos;

◦ O que solucionará seus problemas.

5 Defina e registre o nome do seu domínio

• Agora você começará a colocar a mão na massa;

• Você já sabe o seu nicho, então agora precisa definir um domínio. O meu, por 
exemplo, é andrelobo.net.br. Mas você pode um nome que tenha a ver com a 
principal palavra-chave do seu nicho. Ex.: comoemagracersemsofrer.com;

• Registre seu domínio. Caso seja .com.br indico que você registre no registro.br. 
Caso não seja, indico que registre na hostgator.

6 Contrate um Serviço de Hospedagem

• O próximo passo é contratar um serviço de hospedagem. Indico que você contrate a
Hostgator plano M. O preço deles é muito bom, e o suporte é 24h.

7 Crie o seu Blog

• Agora que você já tem o seu endereço na Internet, e o serviço para hospedar o seu 
blog, vamos criá-lo! Sugiro que você use a plataforma WordPress, que é a mais 
usada do mundo;
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• Você precisará agora instalar o WordPress na sua hospedagem.

▪ Defina o tema que será usado

• Com o WordPress instalado, o próximo passo é definir que tema você usará.

Você pode começar com um tema gratuito. Indico o https://oceanwp.org/.

▪ Crie as páginas básicas do seu site;

• Agora vamos criar as páginas básicas do seu Blog. Sugiro que você crie uma

página “Sobre Mim” e “Contato”

▪ Adicione a configuração e as páginas da Regulação 

GDPR;

• Caso você tenha alguma venda para a Europa, o seu site precisa estar 

preparado para a Regulação GDPR. Existem plugins para te ajudar aqui, 

como o GDPR Cookie Consent.

https://www.andrelobo.net.br 41

https://andrelobo.net.br/recomendo/ebook-renda-extra/criar-um-negocio-online
https://br.wordpress.org/plugins/cookie-law-info/
https://oceanwp.org/
https://www.andrelobo.net.br/
https://andrelobo.net.br/recomendo/ebook-renda-extra/criar-um-negocio-online


Treinamento – Criar um Negócio Online

▪ Prepare o seu blog para conversão;

• Agora você precisará configurar o seu Blog para potencializar a sua 

conversão. Você irá configurar a sidebar, menu, banners para ofertas dos 

produtos como afiliado. Página de Captura para suas iscas digitais;

• Enfim, tudo o que você precisa para transformar o seu Blog em uma   

máquina de vendas.

8 Escolha e configure a sua ferramenta de Email Marketing

• A ferramenta de Email Marketing é fundamental para a sua estratégia de vendas. É 
através da automação de e-mail que você irá criar relacionamento, autoridade e 
realizar ofertas de venda para seus leads;

• Indico duas ferramentas – E-goi (gratuita) e LeadLovers (paga).

9 Crie o seu 1º Funil de Captura

• Aqui começa a estratégia de criação da sua audiência (lista de e-mails);

• Nesta etapa você criará uma isca digital – sugiro um Ebook -, configurará uma 
página de captura e uma página de obrigado. Na página de obrigado você poderá 
redirecionar o usuário para uma oferta;

• E criará uma sequência de e-mails na sua ferramenta de e-mail marketing, onde 
você entregará conteúdo para a sua audiência e também fará ofertas.
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10 Crie os perfis do seu negócio nas Mídias Sociais

• As mídias sociais irão potencializar o seu negócio;

• Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter… Recomendo também um canal no Youtube;

• A maioria das pessoas, do seu público-alvo, está nas mídias sociais;

• Aqui você irá criar o seu branding e sua autoridade. Você pode usar as mídias 
sociais também para levar tráfego pago (Ads) para o seu Blog.

11 Monte a sua Estratégia de Conteúdo

• Toda a nossa estratégia vai ser baseada no Marketing de Conteúdo, pois é o 
conteúdo relevante que irá atrair público qualificado para o seu Blog;

• O conteúdo também te torna interessante para as pessoas, faz com que te vejam 
como autoridade no assunto, cria relacionamento e permite uma maior conversão 
nas vendas;

• É preciso definir o tipo de conteúdo que você vai produzir – texto, pdf, mapas 
mentais, infográficos, vídeo etc;

• E ter constância na produção de conteúdo. No início, uns 2 artigos por semana;

• Com isso podemos partir para a pauta de conteúdo.

12 Crie a sua pauta de Conteúdo

• A pauta de conteúdo vai nortear toda a produção de conteúdo do seu negócio;

• Ela vai ser composta por palavras-chave dos assuntos mais buscados do seu 
público-alvo;
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• Use ferramentas como o Google KeyWord Planner e Ubersuggest;

• Monte uma lista com pelo menos 150 palavras-chave e ao lado o volume mensal de 
cada palavra-chave;

◦ Ex.: como fazer comida low carb para congelar | <número de buscas / 
mês>

• Depois, crie um título para cada palavra-chave (pelo menos 30).

13 Produza os seus 10 primeiros artigos

• Como te disse, a estratégia vai ser baseada no Marketing de Conteúdo;

• Escolha 10 itens da sua Pauta de Conteúdo para produzir;

• É indicado que cada artigo tenha ao menos 800 palavras, para que seja bem 
indexado pelo Google. O ideal mesmo são 2.000 palavras;

• Cada artigo tem que ser preparado usando técnicas de SEO;

• Busque imagens para ilustrar o seu post;

• Divida o seu artigo em tópicos (subtítulos), e use uma imagem para cada subtítulo;

• A palavra-chave do artigo deve estar no Título, nas imagens, no corpo do texto e no
slug (endereço do artigo).

14 Faça o Lançamento do Seu Blog

• Agora você irá divulgar o seu Blog.

• Aqui você vai usar as suas redes sociais, contatar seus familiares, amigos, 
conhecidos. E pedir para que eles divulguem também;

• Pode ser usado também tráfego pago no Facebook, Instagram e / ou Google Ads.
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15 Crie outros funis, caso necessário

• Caso você trabalhe com mais de um produto, você precisará criar outros funis, 
exatamente como você criou o seu primeiro funi:

◦ Isca;

◦ Página de Captura;

◦ Pagina de Obrigado;

◦ Sequência de Email.

16 Trabalhe o tráfego do seu Blog

• Neste ponto você irá aumentar o tráfego no seu Blog, pois é preciso levar o maior 
número possível de pessoas para o seu Blog para você vender;

• Você usará estratégias de tráfego orgânico ou pago.

17 Encerramento do seu Primeiro Projeto

• Parabéns! Você conclui a montagem do seu primeiro projeto do seu Negócio Digital!

• Aqui será o momento de você registrar o que deu certo, o que precisa ser 
melhorado e novas adições necessárias para o se próximo projeto;

• Isso não quer dizer que você vai deixar esse primeiro projeto rodando sozinho. De   
jeito nenhum. Você continuará criando conteúdo com constância, analisando seus 
resultados e melhorando o que precisa melhorar;

• O que fizemos aqui foi estruturar a criação do seu primeiro Negócio Digital, e você 
poderá reusar esse planejamento para montar outros!
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Ufa,eu sei que parece muita coisa, mas você aprenderá cada etapa dessa com detalhes e 
na prática no   método que vou te recomendar  .  
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8 – Conclusão

Espero que você tenha gostado do Guia Completo de Como Ter Uma Renda Extra, 
Mesmo Que Você Não Tenha Tempo. 

Como eu te disse, você não começará sozinho. Estou aqui para te apoiar. E se você 
estiver realmente comprometido a abrir o seu negócio online, recomendo que 
você inicie como eu –   clique aqui para conhecer o treinamento que eu   
recomendo.

Neste treinamento você   terá    o passo a passo para aprender na prática, assim como eu   
fiz, a construir o seu Negócio Digital.

Quero agradecer muito por você ter dedicado o seu tempo comigo aqui nesse Guia, que 
eu fiz com muita dedicação e da melhor forma que eu encontrei para te explicar 
como você pode, e deve, ter uma Segunda Fonte de Renda (ou mais). E te mostrei 
também como eu comecei e como você pode começar também.

Gostaria de te pedir uma coisa – indique esse manual para pelo menos 2 pessoas que 
você saiba que vão apreciar esse material. Caso elas decidam montar um Negócio Digital,
vocês começarão juntos.   É muito bom quando começamos algo novo com pessoas   
que gostamos, não é?   😉   

Envie esse link para eles: https://www.andrelobo.net.br/guia-renda-extra-mesmo-que-
voce-no-tenha-tempo. Assim eles vão poder baixar esse ebook e também receber o meu 
conteúdo sempre no e-mail deles.
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Deixo novamente os meus contatos para que você fale comigo quando quiser. Pode me 
enviar dúvidas, feedbacks ou sugestões. Ou simplesmente entrar em contato comigo para
conversar. ☺

• https://andrelobo.net.br/   - Meu Blog sobre Empreendedorismo Digital;

• https://andrelobo.net.br/youtube   – Meu canal no Youtube;

• https://www.facebook.com/ALoboOficial/    – Minha página no Facebook;

• https://www.instagram.com/alobooficial/   - Meu perfil no Instagram;

• https://www.linkedin.com/in/ALobooficial/   - Meu perfil no Linkedin;

• https://www.andrelobo.net.br/guia-renda-extra-mesmo-que-voce-no-tenha-tempo   
– Link desse Guia.

Um grande abraço,

André Lobo.
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