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Guia Do Trabalho A Partir De Casa
Termos e Condições
Aviso Legal
O escritor esforçou-se para ser o tão exacto e completo quanto possível
na criação deste relatório, em todo o caso ele não garante em qualquer
altura o conteúdo descrito devido às mudanças rápidas que existem na
internet.
Apesar de se ter feito todas as tentativas de se verificar toda a
informação nesta publicação, o editor não assume qualquer
responsabilidade por erros, omissões ou interpretações erradas deste
livro. Quaisquer referências a pessoas específicas, organizações não são
intencionais.
Nos livros de conselhos práticos, tal como na vida, não existem garantias
para um rendimento. Os leitores são avisados de fazer o seu próprio
julgamento sobre as suas circunstâncias e agir de acordo com isso.
Este livro não tem a intenção de ser usado como conselheiro legal, de
negócios ou financeiro. Todos os leitores são aconselhados a procurar
serviços de profissionais competentes nos campos legais, de negócios e
finanças.
Aconselho-o a imprimir este livro para ser mais fácil de ler.
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O que é um negócio na Internet?
Hoje em dia, as pessoas estão sempre a reclamar sobre
os seus trabalhos. Elas sentem-se desprezadas, sem
certeza sobre a segurança do seu emprego e a ficar
obsoletas.
Elas nunca sabem quando podem ser demitidas e / ou
substituídas. Há muitos trabalhadores que vivem com
medo de ser expulsos por motivos simples, como voltar
atrasado do almoço ou ter que ficar em casa com uma
criança doente.
Isso levou a que cada vez mais pessoas procurem
assegurar os seus rendimentos de formas menos
convencionais.
Isto levou muitas pessoas a começar o seu próprio
negócio em casa, e a Internet é a plataforma de sua
escolha.
Num mundo onde a redução corporativa é hoje comum,
muitos acham que a salvação está em começar um
negócio na Internet.
Alguns dizem que nunca se sabe, outros sentem que já
aturaram o suficiente dos caprichos dos outros, incluindo
chefes, gerentes e supervisores que lhes dizem quando ir
almoçar e quando podem ir para casa.
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Navegue na internet algum tempo e você vai ver quantas
pessoas já começaram o seu negócio próprio na Internet.
A sério, o ciberespaço está carregado deles.
Tudo o que é preciso é uma ideia, e os seres humanos
estão sufocados cheios de ideias realmente boas para
problemas comuns.
Existem sites onde uma dona de casa está a fazer uma
grande vida a vender faqueiros personalizados. Ela era
basicamente uma mãe que trabalhava, que teve que
voltar para casa por causa do seu filho doente.
Sem diploma universitário, ela decidiu iniciar o seu próprio
negócio em casa na Internet vendendo algo sobre o qual
ela sabia muito- talheres personalizados.
Ela começou este negócio com menos de 100€, e olhou
para ele como uma forma de trazer dinheiro extra. Depois
de um ano, ele transformou-se em algo enorme, e agora
o seu marido trabalha com ela e este negócio é a sua
única fonte de rendimento.
Você tem que admitir, isto é muito bom. E tudo começou
com a sua paixão por utensílios de cozinha, e o
conhecimento que ela tinha ganho ao longo do tempo.
Muitas vezes as pessoas pensam que as empresas na
Internet são conglomerados grandes, mas na realidade, a
Internet é o grande nivelador.
Ela permite que mães e pessoas normais possam começar
com pouco ou nenhum dinheiro e trabalhar o seu caminho
para competir com as megacorporações.
Quando você pensa sobre isso, na internet, ninguém sabe
se você é uma grande empresa ou uma pessoa numa
cave com uma ligação à Internet.
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Na verdade, não importa.
O que conta é se você pode responder às
necessidades de uma pessoa e responder a uma
pergunta com um produto que resolve um
problema.
E com isto, a Internet tornou-se uma bênção num
momento de luta para todos aqueles que estão dispostos
a aprender e crescer.
Você também pode começar um negócio na Internet se
você realmente quiser. Uma amiga minha começou o seu
negócio a fazer roupas de criança personalizadas.
Ela usa os seus talentos de costura e criatividade para
levar uma vida honesta. Agora ela só tem que
acompanhar as várias encomendas.
A conclusão é que você nunca pode ser despedido do seu
próprio negócio, e o seu sucesso é totalmente dependente
do seu talento e da sua capacidade de criar e
comercializar um produto que as pessoas querem.
Lembre-se das pessoas que fizeram um milhão de dólares
a cortar pernas de calças, amarrando uma corda em torno
dos topos e a fazer chapéus loucos?
E o Pet Rock que fez fortuna ou o vídeo do tipo She-Bang
que mudou a vida de um cidadão comum. Você pode ter
aquela ideia de negócio que vale um milhão de dólares
que irá sustentá-lo para toda a vida.
Este ebook mostra-lhe como pegar nas suas ideias e
transformá-las num negócio viável que fará com que
reparem em si no mercado. O resto é consigo.

A natureza da Internet é informação
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A informação é o que impulsiona a internet. Mais
precisamente, a busca de informações é o que impulsiona
a internet.
Quando você começa a navegar na Internet, a consultar
motores de busca e a olhar para diversos sites, você
normalmente tem uma pergunta.
Pense nisso. Quando você vai a um motor de busca como
o Google e digita um termo de pesquisa, você está
realmente a fazer uma pergunta ao motor de busca.
Por exemplo, quando você escreve algo como "Como
livrar da acne" ou "cura acne" ou "livrar da acne", na
realidade você está a fazer a pergunta:
Como é que eu me livro de acne, certo?
Esta é a utilização normal para consultas a motores de
busca, e nós fazemos isto o tempo todo. Os resultados do
motor de busca, chamados SERPs, respondem a essa
pergunta, dando-nos uma lista de sites que têm
informações relevantes para responder à sua consulta.
Quando você pensa nisto assim, você vai perceber logo
que a razão básica para a Internet prosperar e crescer é a
resposta a perguntas que lhe foram colocadas por
centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.
Nas respostas às questões residem os negócios, vendas
de produtos, fortunas feitas e as oportunidades para
responder e fornecer informações sobre um tópico.
Pode ser qualquer
permanece a mesmo.

coisa,

no

entanto

o

processo

A fim de iniciar um negócio na Internet, você deve pensar
desta forma e, como resultado, a sua ideia será a
resposta a uma questão colocada por muitas pessoas.
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A maioria das pessoas entram em negócios para ganhar
dinheiro. Ter uma visão clara de que produto ou serviço
eles vão apresentar através da Internet é necessário para
ser bem-sucedido.
Ter um modelo de negócios é fundamental na atingir esse
objetivo. O tipo de ambiente em que uma empresa opera
bem como o tipo de mudanças cm que se defronta
também desempenham papéis importantes.
A Internet está a criar novas estratégias de jogo para as
empresas, dado que torna obsoletas as estratégias
existentes de tijolos e cimento, criando oportunidades
para a criação de riqueza através da internet.
Para que as pessoas tirem proveito de tudo o que a
Internet pode oferecer implica conceber e executar um
bom modelo de negócio de Internet.
Tal modelo deve ter não só os componentes certos, mas
também as ligações certas entre eles e o seu
ambiente. Também deve ter o grau de resiliência e
flexibilidade para tirar vantagem da mudança.
Neste ebook, você vai encontrar todos esses fatores e
opções que lhe permitem ir de "novato" num negócio na
Internet a um nível onde você pode realizar negócios de
forma eficaz através da Internet.
Antes de ir mais longe, você vai precisar de uma breve
introdução à história e à terminologia da Internet
juntamente com os principais segmentos da indústria de
Internet.
Os termos "Internet", a "web" e a "World Wide Web",
usados frequentemente como sinónimos, não são os
mesmos.
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A Internet é um vasto sistema de computadores
conectados por linhas de comunicação de alta velocidade
que podem entender os protocolos IP / TCP. O WWW é
conteúdo ligado entre si que é acessível através da
Internet, escrito em HTML e visualizadas através de um
navegador.
Além do protocolo WWW (http), há quatro aplicações que
operam na Internet que são o e-mail (correio eletrónico),
listas de discussão / newsgroups, FTP (File Transfer
Protocol), e login remoto (telnet).
Empresas na infra-estrutura da Internet encontram-se em
1 das 11 categorias de mercado, ou sites de lucro,
agrupados em três segmentos: utilizadores, fornecedores
e prestadores de serviços de comunicação.
Os utilizadores são sub-divididos em agregadores de
conteúdo ou servidores de informação, empresas de
comércio eletrónico, corretores ou agentes, prestadores
de serviços e criadores de mercados.
Os fornecedores podem ser divididos em criadores de
conteúdo, fornecedores de software e fornecedores de
hardware.
Prestadores de serviços de comunicação são divididas em
operadoras, provedores de Internet / OPS, e provedores
de última milha.
Agora que você sabe tudo isto, não entre em pânico. Você
não precisa saber muito mais do que aquilo a que cada
uma destas terminologias se referem, não como elas
funcionam ou como você pode fazer com que trabalhem
para si.
Você irá lidar principalmente
navegador e categorias de FTP.
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Estes parecem difíceis, mas se você pode programar o seu
gravador digital, você vai ser capaz de trabalhar na
internet facilmente.
Mesmo que você não consiga programar o seu gravador,
com um pouco de estudo, você será capaz de ter um site
instalado e a funcionar com bastante facilidade.
Hoje tudo foi simplificado com a prioridade a serem os
resultados e não a perspicácia em programação.

O melhor modelo para um negócio na
Internet e porquê: Baseado em Informações
De todos os modelos de negócios apresentados um dos
mais populares e considerados dos melhores modelos de
negócios é o modelo baseado na informação.
Enquanto nós vamos ver todas as quatro categorias que
vendem bem através da Internet, você vai notar que um
dos melhores modelos e dos que crescem mais
rapidamente envolve a divulgação de informações via
áudio, vídeo e meios escritos.
A forma popular é totalmente digital, sem produtos físicos
para armazenar, transportar ou controlar.
O produto digital tem uma vida útil infinita, pode ser
baixado quando for conveniente para o comprador e não
necessita de assistência técnica.
É universal e fácil de configurar e manter. Tudo que você
precisa é de um site, uma ideia e a capacidade de
produzir ou contratar alguém para produzir o produto
para si.
Através do marketing afiliados, nem é necessário criar o
produto, a única coisa que um afiliado precisa é de
conhecimento de marketing de internet, o qual está à
venda e fornecido gratuitamente por toda a Internet.
2012 © - O Guia Do Trabalho A Partir De Casa http://bit.ly/mentesmilionarias1

2012 © - O Guia Do Trabalho A Partir De Casa – http://bit.ly/mentesmilionarias1

O formato ideal para usar e porquê: Blogs
Os blogs são o novo site de escolha na Internet. Antes
costumava ser você criar um site estático. Sites estáticos
mostram a mesma informação a todos os utilizadores sem
nenhuma interação ou mudança dinâmica na página.
A página é geralmente uma página . Html ou .txt que
permanece a mesma até que todo o site seja atualizado.
Sites estáticos são considerados Web 1.0 e são difíceis de
gerir quando os sites ficam grandes e é igualmente difícil
mantê-los atualizados.
Eles são, no entanto, “amigos” da cache e são rápidos e
fáceis de montar. A maioria das pessoas mudaram-se
para as páginas dinâmicas de blogs, que podem ser
atualizadas durante todo o dia.
O índice ou mapa do site atualiza-se automaticamente à
medida que a informação é adicionada ao site, e com
algumas plataformas de blog como o Wordpress e
Blogger, notifica os motores de busca e muitos sites Web
2.0 que alguma coisa mudou.
Devido a isso, as plataformas de blog tornaram-se o
formato ideal e mais popular para construir websites.
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