


Trabalhar na Internet 

Tudo o que Precisas de 
Saber Para teres Sucesso 

neste Mercado

Por Manuel Manero



Inspirado na minha carreira profissional destes últimos 6 anos ( 

desde 2010 ), este artigo tem como principal objetivo passar-te toda 
a informação que necessitas saber caso queiras desenvolver 
uma actividade com a ajuda da internet – escolha que eu te 
aconselho sempre a fazer, como tu já sabes.

De um forma livre e desprendida de quaisquer interesses, este 
“Super artigo”, vem, acima de tudo, consciencializar-te para a 
necessidade de todas as competências que deves desenvolver se 
queres “com sucesso” montar uma estrutura de “de sucesso” neste 
maravilhoso e recomendável mundo digital.

Este não é mais um daqueles artigos que alimenta com novas visitas 
um blogue, mas o artigo que veio mostrar “preto no branco” todos 
os prós e os contras que uma presença digital acarreta.

Fico solenemente incomodado com as barbaridades que 
diariamente assisto nas redes sociais, a promoverem práticas que, 
não só denigrem a tua imagem, como não te trazem resultados 
absolutamente nenhuns. Por isso é preciso saber, e perceber que, 
também neste mercado,, o Trabalho aparece de forma destacada 
antes do Sucesso.

http://formacaoacademia.gr8.com/


 Mas antes, e porque respeito acima de tudo o teu tempo, quero 
dizer a quem é que se destina este artigo:

→ Empregados que, para além de trabalharem por conta de 
outrem, sejam de qualquer forma comissionados por quaisquer 
aumento de produtividade da empresa que representam, e vejam 
na internet uma forma de aumentar esse resultado;

→ Empresários que se queiram destacar da concorrência com a 
ajuda do mercado digital, minimizando eventuais custos de 
outsourcing , e controlando diretamente todos os procedimentos 
operacionais que uma presença desta natureza necessita;

→ Empreendedores que queiram dar vida, ou mais força, a uma 
ideia ou projecto que já desenvolvam, percebendo o poder que se 
esconde atrás de uma tela de computador com ligação á internet;

→ Profissionais liberais que queiram dar a conhecer ao mundo, um 
pouco mais do seu mundo, e queiram fazê-lo da forma mais correta, 
profissional, e atrativa possível;

→ Por fim, e não menos importante, para todos aqueles que, 
podendo estar neste preciso momento sem grandes perspectivas 
profissionais, e até debaixo de “tempestades” financeiras, possam, 
com a extraordinária ajuda deste mundo mágico, perceber que 
competências, sistemas, e procedimentos necessitam desenvolver 
para reencontrar esse tão desejado e merecido equilíbrio emocional 
que uma vida com sentido e significado proporciona.



Parece-te interessante ?

Conheces alguém que se enquadre em alguma das situações acima 
descritas ?

Começa este artigo por ajudares essa pessoa, partilhando-o 
rapidamente:

⇒ Facebook ( o mais popular )
⇒ Twitter ( o mais rápido )
⇒ Google+ ( o mais democrático )
⇒ LinkedIn ( o mais profissional )
⇒ E-mail ( o mais familiar ) 

https://www.facebook.com/autormanero/
https://twitter.com/maneropresident
https://plus.google.com/u/0/+ManuelJos%C3%A9SeguraManeroManero/posts
https://www.linkedin.com/in/manuelmanero?trk=nav_responsive_tab_profile
http://manuelmanero.pt/contato-artigo/
http://manuelmanero.pt/contato-artigo/
http://manuelmanero.pt/contato-artigo/


1 – Acreditas mesmo que, desenvolvendo ou simplesmente 
controlando a tua actividade através de um computador em 

casa ou em qualquer outro lugar do mundo com ligação à 
Internet, é possível fazê-lo com sucesso ?

Antes de mais, e para que fique muito claro, ter sucesso na internet 
ou em qualquer outro lugar do mundo, não é fruto do acaso, nem 
“obra do Espírito Santo” (embora por vezes pareça). Requer uma 
série de procedimentos, atitudes e, acima de tudo, competências 
que, quando colocadas em prática, te colocam no “trilho” do 
sucesso e, consequentemente, terás os resultados desejados.

No topo da lista de competências desejáveis para que este processo 
se inicie está, como não poderia deixar de ser, a tua crença.

Como diz o autor Joe Vitale, no seu livro “A chave“, “Quer acredites 
ou não que vais ter sucesso na tua vida, tens razão. E o universo 
encargar-se-à de te mostrar isso mesmo.”

O meu conselho é que, na dúvida, não o faças. Sei que pode parecer 
radical esta minha tomada de posição, mas não consigo incentivar 
alguém a fazer algo que não esteja disposto a “meter a carne toda 
no assador”, como se não existisse uma segunda hipótese.

Assumindo que queres mesmo, vou-te dar tudo o que sei, e que me 
tem dado os resultados que hoje tenho, que me permite viver única 
e exclusivamente das actividades digitais.

https://www.facebook.com/drjoevitale/
https://www.facebook.com/drjoevitale/
https://www.facebook.com/drjoevitale/
https://www.wook.pt/ebook/the-key-joe-vitale/10834483
https://www.wook.pt/ebook/the-key-joe-vitale/10834483


2 – Quais são os principais passos, e por que ordem os deves 
dar, se quiseres desenvolver com sucesso uma actividade no 

mercado digital ?



#1 – Cria um blogue.

Escrevo bastante sobre este tema (podes consultar aqui uma 
formação que dei online, onde falo também sobre a importância de 
um blogue), e não me querendo repetir nem alongar muito, apenas 
dizer um blogue ou site é o único “sitio” e espaço na internet que se 
pode considerar tua propriedade. Tudo o resto são locais em que te 
deixam participar mas que, no limite, não tens o controlo total 
(como tu queres) de tudo o que lá colocas. Se entenderem que uma 
ou outra publicação tua não é a mais apropriada para o momento, 
ou para o propósito da rede, podem-te bloquear ou suspender 
temporariamente a conta como já me tem acontecido.

Entende esses espaços da seguinte forma: São locais onde se reúne 
muita “gente” para socializarem, como se de um “recreio” escolar se 
tratasse. E onde tu podes, da forma mais correta, original, e 
eficiente possível, dares-te a conhecer conseguindo assim 
seguidores.



#2 – Subscreve, ou desenvolve, um serviço de captura e 
armazenamento de contactos.

Este serviço, cada vez mais valorizado por quem o trabalha bem, 
tem o poder profissionalizar a tua actividade e a tornar rentável, 
caso comuniques da forma certa.
Quando mostras o teu espaço ao mundo (blog), vão existir algumas 
pessoas que, para além de gostarem e se identificarem com a tua 
comunicação, vão querer seguir-te e participar ativamente nas tuas 
actividades. Torna-se imperioso que promovas estas relação, 
facilitando a subscrição deste pessoal no teu sistema com um 
serviço desta natureza.

Dentro deste segmento existem centenas de alternativas. Sendo, na 
maior parte dos casos, um serviço pago, ainda que permita uma boa 
comissão a possíveis afiliados (cerca de 30%), existem alguns 
factores a ter em conta na hora de o escolher. A fiabilidade e a 
oferta são para mim factores determinantes quando chega o 
momento de decidir.



Tendo já trabalhado com alguns nomes sonantes dentro desta 
matéria, recomendo o GetResponse que actualmente utilizo e que, 
não só permite comunicar de forma profissional com a minha lista, 
como oferece a possibilidade de se personalizarem formulários de 
captura de contactos – as chamadas páginas de captura. Este 
serviço, sendo considerado a “porta de entrada” para o nosso 
autorresponder (“armazém de contactos”), é comercializado de 
forma independente por outras empresas que se dedicam a esse 
fim. Esta opção, não só é a mais acertada do pinto de vista 
funcional, uma vez que na mesma plataforma junto os 2 serviços, 
como a mais econômica, já que pelo preço de 1 tenho acesso a 2.



#3 – Cria uma relação de valor com a tua lista.

Esta é das que mais trabalho dá, e também aquela que não te trás 
resultados imediatos. Leva tempo a que as pessoas nos conheçam, 
reconheçam, e recomendem o nosso trabalho. É isto só é possível se 
construirmos uma relação de confiança e valor com a nossa 
audiência.

Inicialmente fiquei relutante com o trabalho que “criar” está relação 
implicava. Significava que tinha que dar muito de mim, sem esperar 
nada em troca. Significava também que, se quisesse partilhar algo 
de valor, teria que investir de mim em recolher algo de valor 
também. Ou seja, seria uma relação de “perde – ganha”, onde o 
único pagamento que se recebe (isto se o conteúdo partilhado for 
bom) é o reconhecimento dos outros.



Esta “bola de neve” que cresce gradualmente, transforma-se em 
aço se lhe dermos a devida consistência ao nosso trabalho. E uma 
vez transformada, nunca mais ninguém a consegue parar. Os 
benefícios de um trabalho bem feito nesta fase, são incalculáveis.

Uma vez alguém disse que, melhor do que termos clientes, é ter fãs. 
É no relacionamento com a nossa lista que se conseguem os tão 
desejados e aclamados fãs. Aqueles que reconhecem, recomendam, 
e pagam se for preciso pela nossa mensagem.



#4 – Estrutura uma oferta (produto, serviço, ou negócio), que 
solucione um problema.

O mundo digital é aliciante a qualquer empreendedor que lhe 
reconheça o potencial. No entanto, e depois alguns anos, continuo a 
observar comportamentos que dificultam a obtenção de quaisquer 
resultados.

Uma das principais lacunas dentro destes comportamentos tem a 
ver com a oferta. Qual é o problema que o teu produto ou serviço 
soluciona ?

Com base nesta resposta é estruturada toda a tua comunicação. É 
muito mais fácil alguém te procurar porque sabe que tens a solução 
para a sua “dor”, do que tentares vender a “cura” a quem não tem 
“dores”.



#5 – Apresenta o “teu mundo ao mundo” e explica 
detalhadamente o que é que as pessoas podem ganhar se 

trabalharem diretamente contigo.

O famoso autor e palestrante motivacional Zig Ziglar, que nos 
deixou um interminável legado, dizia que todos nós temos uma 
estação de rádio que sintonizamos com frequência .Wiifm – “Waths
in it for me“, que em Português significa – o que é que tens para 
mim ?

Esta “frequência”, inerente a qualquer ser humano, deve encontrar 
resposta imediata e automática refletida no nosso trabalho. 
Qualquer pessoa que visite o meu trabalho (ou parte dele) aqui na 
internet, consegue claramente perceber o que pode beneficiar 
comigo. A minha missão, refletida em quase tudo aquilo que faço, 
mostra que “ajudo pessoas comuns a terem resultados 
extraordinários nas suas vidas”, seja em que área for que a pessoa 
se queira movimentar. Esta transparência e objetividade diz, por 
outras palavras, ao mundo, que independentemente do negócio, 
produto, serviço, ou projecto de vida que uma pessoa queira 
desenvolver, pode contar com a minha ajuda.

Eu estou a ser claro, e não quero que, depois de um contacto com 
uma qualquer publicação minha, a pessoa fique com dúvidas acerca 
do meu trabalho e de que forma pode beneficiar com o meu 
conhecimento.



#6 – Foca-te no tráfego de qualidade.

Precisas de gente a quem mostrar tudo o que fazes! Ou melhor, 
precisas que a “gente” veja o que andas a fazer.

Não tem a ver com quantas pessoas tu conheces, mas sim quantas é 
que te conhecem. No primeiro passo (#1 cria um blogue), falei-te no 
“recreio”, pois bem, seguindo o mesmo contexto, nem todos os que 
lá estão te interessam, ou se interessam por ti. Existem pessoas a 
quem lhes serve a tua mensagem, e outras que não percebem nem 
lhes interessa o que “dizes”. Esta observação leva-nos à conclusão 
que tu não és tudo para todos, mas sim algo para alguns!

Esses “alguns” é a qualidade que procuras. Para chegar até eles 
deves-te mexer em ambientes com os mesmo interesses, com os 
mesmos gostos. Mesmo assim, nem todos os que por lá 
“deambulam”, podem ser considerados “bom tráfego”.



#7 – Ajuda pessoas comuns a terem resultados extraordinários 
nas suas vidas.

Este é o extra que faz com os teus resultados evoluam para 
patamares difíceis de imaginar. Sempre que te focas nos resultados 
dos outros, os teus “explodem”.

Claro que esta comunicação e forma de se fazerem as coisas, não 
serve a todos, e nem todos se vão rever nestas palavras. Mas para 
aqueles que, para além de procurarem uma presença atrativa e 
sustentada na internet, querem ser os melhores dentro da sua área, 
devem seguir afincadamente esta “receita”!



3 – De que forma podes, mesmo sem experiência, rentabilizar 
financeiramente a tua presença no mercado digital ?



#1 – Banners e links.

Senso uma das mais utilizadas, e que eu particularmente aconselho, 
a recomendação de outros serviços através da exposição de banners 
no nosso blogue, é também uma das mais rentáveis face ao 
investimento. Ou seja, desde que tenhas um blogue, e subscrevas 
alguns dos serviços mínimos para o profissionalizares, podes e deves 
pedir os teus links de afiliado caso o programa contemple essa 
parte, o que, na maior parte dos casos, acontece.

Estes banners são normalmente colocados na coluna lateral do teu 
blogue ou no rodapé (footer) dos teus artigos, o que faz com que, 
cada vez que uma visita nova entrar no teu blogue, vai ver as tuas 
recomendações.

Ideal para principiantes por não precisar de edição, estas imagens 
previamente concebidas para serem atrativas, vem configuradas 
para que de forma rápida e simples possam ser usadas pelos 
bloggers.



#2 – Newsletters e Artigos.

Partindo do princípio que, apesar de estares a iniciar neste mundo 
digital, até gostas de escrever, e é com base na produção de 
conteúdo que vais construir os teus seguidores, podes 
perfeitamente rentabilizares essa vertente de “autor“.

Existem portais que oferecem trabalhos de freelancers em variadas 
áreas do marketing digital. Sendo a da produção de conteúdo, uma 
das mais procuradas pela disponibilidade que esta exige, podes 
oferecer os teus serviços e cobrar um valor justo por eles.

http://manuelmanero.pt/olivro/


#3 – Conteúdo exclusivo para membros.

É frequente visitarmos um qualquer blogue e verificarmos que tem 
uma “área exclusiva de membros”. Este espaço é normalmente 
subscrito por uma mensalidade e tem como objetivo formar 
pessoas através de conteúdo mais especifico e especial – o chamado 
“Inner Circle”.

Pertencer a um Inner Circle permite ao membro, uma forma de se 
formar, comunicar, e interagir com o grupo mais economicamente e 
efectiva, o que torna o processo muito eficiente.

Caso estavas na posse de conteúdo de muito valor que possa causar 
impacto e resultados transformadores na vida de outras pessoas, 
deves ter uma área com este tipo de acesso no teu espaço.



4 – Sabias que ” a internet” é o único “lugar” do mundo onde 
podes desfrutar das 3 liberdades mais desejadas ?



→ Liberdade de tempo ←

Sei, mesmo que por breves instantes, que já alguma vez pensaste 
numa actividade que te libertasse no tempo. Que não te 
acorrentasse a um sistema, e carga horária, que castra literalmente 
a tua vida, afastando-te do que é verdadeiramente importante – a 
tua família.

Parecendo até utópico, esta vontade é, não só desejada, como 
possível, desde que conheças os passos que tens de dar, para que a 
tornes real.

Em actividade 24 horas por dia, 366 dias por ano, este “mundo 
digital” não pára! Mesmo quando estás a dormir, a passear, em 
lazer ele continua a promover a tua “marca”, a tua imagem, o teu 
nome.



→ Liberdade Financeira ←

Mais um assunto que pode mexer com as crenças de quem “ainda” 
acredita no volume de trabalho, como produtor de grandes 
resultados financeiros (sei que existem algumas pessoas neste 
registo).

Por mais horas que tenha o dia, e pessoas que tu conheças, 
dificilmente conseguirás apresentar a tua oportunidade (seja ela 
qual for – serviço, produto, ou negócio) a todos, dentro dos timings 
“decentes”. Ativando, solidificando, e afirmando a tua presença 
neste mercado, abres as portas para uma nova realidade que te 
permite dar vida a mais um “sonho” – accionares o “piloto 
automático” da tua máquina de vendas.

Se existe lugar do mundo onde, do zero, se conseguem fortunas, 
esse lugar chama-se internet.



→ Liberdade Geográfica ←

Consegues imaginar-te a desenvolveres as tuas actividades em 
qualquer parte do mundo, e desde qualquer lugar, através de um 
computador (ou de qualquer outro dispositivo), com uma ligação á 
internet ?
E mais! Que com essa “liberdade” conseguisses todas as outras que 
te refiro acima !

Assumindo que possa parecer bom de mais para ser verdade, este 
“sonho” está ao alcance de qualquer pessoa que esteja disposta a 
pagar o preço. Seja ele em dinheiro, tempo, ou dedicação 
depositada nesta aprendizagem e aquisição de novas competências.

Como para cada esforço disciplinado existe uma recompensa 
múltipla, os resultados deste processo são, como já deu para ter 
uma ideia, no mínimo aliciantes. Trabalhar onde queremos, com 
quem queremos, a fazer o que mais gostamos, junto de quem mais 
amamos.



Conclusão – Rápida e objetiva (sem rodeios, como eu gosto!)

Prepara-te para um desafio que pode transformar literalmente a tua 
vida. O sucesso dá muito trabalho, e neste mercado, não é 
diferente.
O valor da recompensa não tem preço e supera, em larga escala, 
qualquer esforço (seja ele de que origem for), que possas fazer.
Rodeia-se dos melhores dentro da área e pede ajuda. Deixa-te guiar 
sem questionares, e os resultados serão só uma consequente das 
ações que praticaste.

Espero que tenhas recolhido dicas importantes para implementares 
ás tuas actividades, sejam elas de que natureza forem.

Aguardo com entusiasmo os teus comentários 




