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O que você pretende fazer da sua vida?
E agora? O que você pretende fazer da sua vida? Não existe mais
emprego seguro e a concorrência nos concursos públicos está desleal, tenho
uma
ótima
saída
para
seus
problemas
financeira.
Chama:
Empreendedorismo
A era industrial acabou há muito tempo há mais de 30 anos, só que
os Brasileiros vivem em uma era que não existe mais, do jeito que estão as
empresas privadas, o rigoroso processo de seleção de um empregado em
uma empresa de média ou grande empresa, a concorrência nos concursos
público e o stress e excesso de trabalho de ser um autônomo, eu acho que
o empreendedorismo seja o futuro do mercado de trabalho.
Ser empreendedor é a profissão do futuro. Este e-book (Livro
eletrônico) vai mudar sua vida melhor ou eu não teria gastado 20 anos de
minha vida acreditando que o empreendedorismo é o futuro do mercado de
trabalho e não teria gastado 10 anos escrevendo o e-book (Livro eletrônico)
Zé Esperto. O Empreendedor que veio da roça: Em Busca do Mapa da
Prosperidade! Apenas R$ 10.00. Pedidos www.infozero.com.br ou
presidente24h@hotmail.com

Este e-book (Livro eletrônico) é como fosse um trailer do
e-book (Livro eletrônico) de empreendedorismo com
história mais esperado do ano

Hoje: dia 04 de outubro de 2011, escutei uma voz após um sonho que
não queria acordar depois de 13 anos de muito estudo desde o
primeiro vestibular, formei como Bacharel em Sistemas de
Informação(sou
hoje
um
Analista
de
Sistemas
expert
em
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empreendedorismo de internet) e com 20 anos de experiência na área da
informática e 15 anos de internet e ex-presidente executivo de empresa de
internet com 6 funcionários freelancers e 1850 clientes pelo Mundo, lutei
para ter o currículo que tenho, estudei muito, varei madrugadas e
madrugadas, pois não existia acesso a Banda Larga antes do ano 2000,
hoje exatamente faz 10 anos que perdi minha empresa depois do estouro
da bolha da internet(a Bolsa de valores de internet a Nasdak quebrou e de
cada 1000 empresas de internet, somente 1 sobreviveu) em 2001 e sofri a
síndrome do Pânico e vi a morte de perto e tenho transtorno Bipolar(O
Mesmo problema da Cássia Kiss) e Transtorno de Ansiedade(eu já estudei o
Mercado de Trabalho através da revista VocêS.A www.vocesa.com.br desde
a número 1 em 1997 foram mais de 160 revistas lidas, esta revista você
tem a visão do entrevistador) e com muito orgulho e honra formei em uma
ótima Universidade Particular(A UNIPAC, A Universidade Presidente Antônio
Carlos) e estou trabalhando em pequenos bicos e reconstruí minha vida
totalmente destruída, vejo que não vou conseguir um sonhado emprego na
área da informática em uma média ou grande empresa tão fácil como
imaginei ou passar concurso público com 10 milhões de concorrentes
estudando 14 horas por dia e a 4 anos estudando para concursos vai ser
nada fácil, tem que fechar a prova para passar em um concurso
público, então resolvi jogar o jogo da velha dos empreendedores de
sucesso que inventei e quero minha independência financeira de volta, a
prosperidade tem um preço a ser pago e este e-book (Livro eletrônico) é
para quem quer pagar este preço e eu quero pagar este preço. A
Prosperidade não é pecado e é um direito de todo ser humano!
A voz dizia para mim depois do sonho....
Para quê você vai viver ansioso pela vida? Você tem risco de ficar
desempregado mesmo! (foi exatamente a voz que escutei depois de um
sonho)
–

Foi um aviso, acho que ser empreendedor seja meu destino, acho
que ser empreendedor e ajudar outras pessoas a prosperar honestamente
seja meu destino e meu legado.
–

–

Dica de Amigo: por exemplo se seu sonho é ter R$ 100.000,00 em 5
anos peque uma de R$ 10.00 reais e coloque apenas 4 zeros, é apenas 4
zeros a diferença de 10.00 para 100.000,00 e estime um tempo que
você vai conseguir este dinheiro, caia fórmula em fórmulas para ganhar
dinheiro fácil da noite para o dia, demora no mínimo 10 anos e coloque
esta nota bem visível, e sua imaginação como se tivesse realizado todos
os sonhos já realizados mesmo que você não tenha a menor ideia que
como vai conseguir este dinheiro, imagine hoje que tem R$ 100.000,00
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no Banco, mas como eu consegui juntar este dinheiro, use a cabeça, não
o braço, visualize com sua mente. Eu escrevi em uma nota de R$ 2.00
dois reais mais 5 zeros e fiz uma nota de R$ 200.000,00 para 2017, de
noite quando fui colocar meu pijama novo que não tinha nem tirado a
etiqueta tinha uma nota de R$ 20.00 vinte reais no bolso, multipliquei
em 10 o dinheiro que tinha no bolso só com a imaginação, vou pegar o
dinheiro e com mais R$ 10.00 vou registrar mais um domínio de internet
(uma ideia de internet) acho que vou conseguir o que eu quero? E você?
Meu sonho é o que 2º e-book (Livro eletrônico) vire um filme em
homenagem a todos os empreendedores que começaram seus negócios
próprios praticamente do zero, acreditaram em suas ideias e em seus
sonhos, enfrentaram tudo e a todos e com muita dificuldades mudaram o
mundo com suas ideias revolucionárias e hoje são empresários de sucesso e
deixaram um legado para a humanidade, sem os empreendedores nosso
mundo estaria ainda na era da pedra.
Adquirindo o e-book (Livro eletrônico) Zé Esperto – O Empreendedor
que veio da roça. Em busca do Mapa da Prosperidade por apenas R$ 10.00
por tempo limitado, você vai adquirir 20 anos de experiência como
empreendedor, na vida você tem aprender com os erros dos outros,
você vai ganhar tempo e tempo é vida e dinheiro.
Você também vai ganhar uma consultoria gratuita de carreira,
empreendedorismo e de finanças pessoais, mas somente para quem
comprar o 2º e-book (Livro eletrônico) pelo site zeesperto.com.br ou
infozero.com.br ou diamanteweb.com.br é quase de graça por tudo que
você vai aprender e é por tempo limitado, faça o seu pedido pelo e-mail
presidente24h@hotmail.com
A Prosperidade e o sucesso financeiro não é pecado, é um
direito de todo ser humano. Este e-book (Livro eletrônico) não é mais livro
de auto-ajuda com receitas prontas para ter sucesso da noite para o dia,
são 20 anos de experiência de vida como empreendedor e a sua vida
está em jogo, dinheiro não se vê com os olhos, se vê com a mente, e não
existe jeito mágico para prosperar da noite para o dia, demora de 10 anos,
estudando muito e trabalhando muito, saber ganhar, gastar, economizar e
investir seu dinheiro honestamente. A Prosperidade não ocorre por
acaso
Do jeito que estão as empresas privadas, a falta de segurança nos
empregos formais e a grande e disputada concorrência nos concursos
público hoje em dia, acho que o empreendedorismo seja o melhor
saída para prosperar hoje em dia.
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Ser empreendedor é a profissão do futuro. Ser Empreendedor
não vocação é uma decisão de cada pessoa mudar seu futuro com pequenas
atitudes no dia a dia. Você tem o poder mudar seu futuro e é lá que você
vai passar o resto da sua vida.
Será que eu posso ser um próximo empreendedor de sucesso? Sim,
você pode! Primeiro você tem que acreditar em si mesmo, deixar de ser
acomodado e agir e sonhar com os pés no chão.
Este é o primeiro e-book (Livro eletrônico) interativo do Brasil:
Escolha o nome do possível filme sobre Empreendedores “Inteligência
Financeira” - A Era dos empreendedores ou “Zé Esperto – O
Empreendedor que veio da roça”: Em busca da mapa da
Prosperidade.
Mande suas ideias para presidente24h@hotmail.com, saber o que
você pensa é muito importante para mim.
No 2ª e-book (Livro eletrônico) da série vamos falar da estória de Zé
Esperto, um pequeno empreendedor que nasceu no interior de Minas Gerais
no Brasil, uma verdadeira roça que cresceu, Uai, sô! É bão dimais da conta,
sô. Está totalmente isolado do mundo digital. Este empreendedor tinha
o dom de criar marcas que seriam um sucesso na internet, queria fazer
sucesso na internet criando um negócio próprio a partir de suas ideias de
internet
registrou
35
startups
(patentes
de
internet
www.suaideia.com.br), começou sua carreira em um escritório dentro de
seu próprio quarto dentro da sua própria casa com ajuda de 6 pessoas
trabalhando em suas próprias casas na sua cidade e em uma cidade vizinha,
distantes entre si +/- 2KM, criou o 1º primeiro sistema de Home Office
corporativo com funcionários do Brasil em 1997 conquistou 1850
clientes satisfeitos no Brasil e pelo Mundo, viu a prosperidade de perto
e o conforto que o dinheiro podia proporcionar, mas uma tragédia
aconteceu: a bolsa de valores de internet quebrou em 2001, e por
causa de inveja de cunhados,ele perdeu tudo que amava na vida da
noite para o dia e ficou pobre e doente com transtorno de ansiedade e
transtorno bipolar, o mesmo problema que a Cássia Kiss. Teve que
reconstruir sua vida do zero. Teve que se virar.
–

Não teve jeito teve a não ser que usar a sua inteligência Financeira
para reconstruir sua vida do zero, a primeira coisa que fez é um projeto de
vida com seus sonhos com data, você já fez o seu? Sabe o você vai me
responder? Eu não tenho tempo! A coisa mais importante que você tem
que a sua vida, você não tem tempo para planejar, agora você sabe
porque tem pessoas que prosperam e outras não.
–
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Afastou de pessoas pessimistas e interesseiras mesmo que as
amassem muito ,você vai conhecer a briga mortal entre os estudantes
de Medicina (os Arromeds) com os estudantes de Informática (os
InfoNerds) e um caso de amor proibido de Zé Esperto com uma futura
advogada do capeta que quase acabou em tragédia e sua inimiga mortal
sua cunhada invejosa e ciumenta estudante de Medicina A Dôtora(A
Bruxa do jaleco Branco), Zé Esperto começou a destruir toda a sua
vida para construir uma nova vida, se tornou um homem espiritual,
encontrou paz mental e interior, parou de usar drogas lícitas chamada de
Cuba(mistura de rum com refrigerante de cola, lembre-se a bebida
alcoólica também é uma droga), parou de ir para farras, virou um
evangélico, voltou a estudar, formou como o 4ª melhor aluno em Análise de
Sistemas depois de 13 anos de muito estudo e está prosperando e
conquistou sua independência financeira e está montando seu império
empresarial na área da internet, um sistema de negócio de 100 franquias
de uma Agência de Internet estilo Home Office. É imperdível, foi sucesso
absoluto em várias faculdades, Universidades e Cidades em Minas Gerais.
Vamos juntos colocar o empreendedorismo e finanças pessoais como
matérias obrigatórias no ensino médio e fundamental em todas as escolas
públicas no Brasil. Assine seu abaixo assinado virtual me segue no twitter,
@duduempreenda e no facebook.com.br/duduempreenda
–

–

Vamos aprender neste e-book (Livro eletrônico) os segredos
conhecidos por um seleto grupo de empresários de sucesso. Usar
Inteligência financeira para estudar a ciência do sucesso.

–

Vamos aprender a Inteligência Financeira, empreendedorismo,
conhecer os 2 mestres de vida de Zé esperto: O Pessimista e pobre e
o Otimista e rico, finanças pessoais, o jogo da velha dos
empreendedores de sucesso, como criar um projeto de vida, a
ciência do sucesso onde eu estudo a 20 anos criada por Andrew
Carnegie e pesquisada por Napoleon Hill , você vai conhecer uma
“máquina” que você mesmo acordado e não somente sonhando você
pode controlar seus pensamentos, mudando seus sentimentos e
mudando sua realidade, e você pode mudar o seu universo e ter seus
multi-futuros dependendo de uma decisão no presente você pode ter
vários futuros, usando esta “máquina” tipo efeito borboleta ao
contrário.

–

Vai descobrir porque todas as pessoas nascem iguais, uns prosperam
outros não, vamos falar sobre QEF(Quoeficiente emocional
financeiro) descobriu-se que hoje é inteligente quem controla suas
emoções sobre dinheiro. Qual é a relação de tempo e dinheiro? Adquira e
Descubra o segredo da prosperidade
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O que é um empreendedor.
Empreendedor é o termo utilizado para qualificar, ou especificar,
principalmente, aquele indivíduo que detém uma forma especial,
inovadora, de se dedicar às atividades de organização, administração,
execução; principalmente na geração de riquezas, na transformação de
conhecimentos e bens em novos produtos – mercadorias ou serviços;
gerando um novo método com o seu próprio conhecimento.
–

–

–

–

É o profissional inovador que modifica, com sua forma de agir,
qualquer área do conhecimento humano. Também é utilizado – no
cenário econômico – para designar o fundador de uma empresa ou
entidade, aquele que constrói tudo a duras custas, criando o que
ainda não existia. Não copia e faça melhor, ser empreendedor é ser
diferente é criar alguma coisa ou serviço que não exista, difícil de ser
copiada que todo mundo queira comprar por muito tempo.

Vamos fazer uma coisa de cada vez. O difícil é um passo para a
conquista.
–

–

Conseguir um emprego está cada vez mais difícil hoje em dia, não
existe mais emprego seguro e para conseguir um emprego em uma
empresa privada de médio ou grande porte está cada vez mais
concorrido, o processo de seleção está cada vez mais rigoroso. Ou é
Empreendedorismo ou passar em um concurso público, não
vejo outra saída. Bons estudos e Bom Trabalho. Se prepara que a
vida não é nada fácil.
Em qual quadrante do jogo da velha você se encontra hoje?

–
–

Todas pessoas enquanto trabalha encontra-se em um dos 7 tipos
de profissionais acima e vamos estudá-lo com muito cuidado, porque a
habilidade de aprender mais rápido e mexer com pessoas e
dinheiro e aprender a ler as pessoas, sua intuição e percepção hoje
em dia é questão de sobrevivência. Aprenda a ler pessoas em cada
quadrante e ouvir suas palavras, as palavras revelam qual quadrante
ela é:
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–

O Jogo da velha dos Empreendedores de sucesso

–

–

Quer aprender como jogar e como funciona o jogo da velha dos
empreendedores de sucesso? Então o que você está esperando
compre o e-book (Livro eletrônico): Zé Esperto O Empreendedor que
veio da roça. Em busca do mapa da Prosperidade por apenas R$ 10.00
por tempo limitado. www.infozero.com.br ou zeesperto.com.br ou
diamanteweb.com.br ou por e-mail presidente24h@hotmail.com, o que você
está esperando para se tornar um empresário de sucesso e ganhar muito
dinheiro, não posso prometer que você vai ficar rico e comprar e ler meu
livro, mas com certeza sua vida não será a mesma ou não teria gastando
10 anos da minha vida, trabalhando 1 hora por dia em dias úteis e
sábados de 18:00 até 23:00, escrevendo, revisando e testando meu
livro, centenas de pessoas não podem estar erradas, foi sucesso absoluto
nas Universidades UNIPAC, UFOP, UFSJ, e outras faculdades, somente R$
10.00 é um presente que estou dando para você
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–

A Inteligência Financeira

–

“Vamos trabalhar neste livro sobre a inteligência financeira:

–

–

Hoje em dia é inteligente é quem sabe controlar suas emoções
sobre dinheiro e consegue administrar suas finanças pessoais com
sabedoria e sem gastar o seu dinheiro 'a toa, consegue guardar seu
dinheiro para uma emergência e para uma aposentadoria digna e
consegue viver bem sem endividar e cuidar do seu futuro financeiro e de
toda a sua família, pagar um bons estudos e bons médicos para você e
sua família em caso de uma emergência ou necessidade e realizar seus
sonhos pessoais, ter uma vida de conforto.
–
Vamos falar sobre o QEF (Queficiente emocional financeiro),
como controlar sua emoções em relação com dinheiro e saber
gastá-lo e investi-lo com sabedoria. Controlar suas emoções
quando o assunto é dinheiro, Hoje é inteligente a pessoa que sabe
ganhar dinheiro honestamente e sabe gastá-lo de forma inteligente e
sabe mexer com dinheiro para fazê-lo trabalhar para você e não o
contrário. O Importante não é o que você ganha, é o tanto que você
guarda e quanto tiver com 50 ou 60 anos, fazer o dinheiro
trabalhar para você e não o contrário. Vamos estudar a relação
de tempo e dinheiro
–

Porque você tem a sensação de o tempo passar depressa, você
está sempre sem tempo para nada, tem que trabalhar muito
para pagar contas a pagar e dívidas, qual é a relação do seu
dinheiro com o seu tempo, adquira o e-book Zé Esperto O
Empreendedor que veio da roça: Em Busca do mapa da
prosperidade e abra uma janela da prosperidade na sua vida,
adquira 20 anos de empreendedor a R$ 10.00, é quase de
graça por tudo que você vai aprender
–
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–

–
–

–

–

–

O que é Empreendedorismo:

Vamos falar de uma maneira que você entenda:
Primeiro siga as batidas do seu coração, escolha uma profissão,
algum serviço que você faria muito bem feito até de graça, a visão não é
dinheiro, não tenha meta principal ser milionário, tenha uma meta para
ajudar as pessoas e dinheiro vem como consequencia, estudando muito
e trabalhando muito e demora 10 anos para prosperar da noite para o
dia.
É montar um negócio próprio que seja diferente do convencional
que agrega valores positivos para o seu cliente, com ideias inéditas e
diferentes, seja um negócio próprio que o modelo de empresa seja tão
bem feito que pode ser replicado em outras cidades como franquias ou
filiais ou venderia seus produtos para o Brasil e pelo Mundo pela
Internet, um sistema empresarial que realiza os sonhos das pessoas
Procure
na
internet
a
palavra
empreendedorismo
www.google.com.br
e
estude
por
revistas
e
procure
o
www.sebrae.com.br o melhor parceiro do empreendedor e estude tudo
sobre o empreendedor individual.
Empreendedorismo é um processo que faz com que uma pessoa,
que tenha formação superior ou não, se capacite, muitas vezes por
intuição, a desenvolver um negócio próprio, Empreendedorismo designa
os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu
sistema de atividades, seu universo de atuação. Empreendedor é o
termo utilizado para qualificar, ou especificar, principalmente, aquele
indivíduo que detém uma forma especial, inovadora, de se dedicar às
atividades de organização, principalmente na transformação de
conhecimentos, mercadorias ou serviços, gerando um novo método com
o seu próprio conhecimento. O empreendedor gera emprego e
estabilidade para o país

–

As principais características para ser um empreendedor.

–

E importante que esteja sempre atento nas oportunidades de
negocio que o mercado oferece, e ser capaz de perceber o momento

Todos os direitos autorais livres: É permitida a distribuição e reprodução de qualquer meio ou forma
Ajude-nos nesta campanha Nacional para que o empreendedorismo e finanças pessoais sejam matérias
obrigatórias no ensino médio e fundamental. Adquira o 2º e-book (Livro eletrônico) de
empreendedorismo – Zé Esperto. O Empreendedor que veio da roça.Em busca do mapa da Prosperidade.
www.infozero.com.br ou zeesperto.com.br ou pelo e-mail presidente24h@hotmail.com apenas R$ 10.00
por tempo limitado

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

