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Olá, eu sou o Fagner Borges, 
...Sou empreendedor, afiliado e amante de esportes radicais. Há 3
anos quando comecei no Mercado Digital o meu objetivo era
conseguir dinheiro para viver um estilo de vida radical. Meu sonho
era viajar o mundo praticando esportes radicais e criar um blog
chamado “Eu Sou Maluco” para amantes desse tipo de esporte e
contando como foi a experiência de viajar o mundo.

Bom, eu não viajei o mundo ainda, mas saí da minha carreira pública,
mudei para uma região litorânea e já consigo ter liberdade para fazer
qualquer viagem. Hoje trabalho poucas horas por dia, e moro em uma
região paradisíaca que em permite jogar hockei, surfar, fazer
slackline, flyboard, jogar vôlei de praia (tudo bem, vôlei não é radical,
mas eu gosto… :D). O Fato é que sou um dos poucos empreendedores
digitais que consegue trabalhar de forma inteligente, otimizando meu
tempo, podendo assim, curtir a vida. Em 2015 viajei todos os meses do
ano, entre destinos nos Estados Unidos e no Brasil.

E ainda assim mantive o crescimento dos meus negócios. Neste
material que te passei, eu vou  mostrar os 10 mandamentos do
Empreendedor Digital,  no qual exibirei casos práticos e conteúdos
para que você adquira inspiração e insights necessários para sair da
mesmice financeira, e comece a pensar e agir como Empreendedor.

Afinal antes de ser um Grande Empreendedor você deve Pensar e
Agir como um Grande Empreendedor, pois só assim conquistará o
Sucesso e Qualidade de Vida.

Te vejo pelo mundo! 



Introdução

01

Neste e-book incrível que preparei para você tem os 10 mandamentos
que percebi ser os fundamentos que modelaram os comportamentos da
minha carreira no Mercado Digital e de grandes empreendedores de todo
o mundo. Tais como: Henry Ford, Silvio Santos, Thomas Edison, Abílio
Diniz, Bill Gates, Steve Jobs e tantos outros. 

Você pode ficar certo que em toda minha vida de empreendedor, todos os
problemas que surgiram eu usei esses mandamentos e obtive sucesso com
cada um em situações específicas na minha trajetória como
empreendedor. 

Quando você terminar de ler todo esse material você perceberá que pode
muito mais do que imagina. Pois tais mandamentos são a chave para o
sucesso e te guiarão na sua trajetória se você se comprometer em colocar
em prática. 
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Antes de tudo, quero que você entenda como funciona o Mercado Digital,
mercado no qual realizo o empreendedorismo e consigo tirar a maior
parte da minha renda. 

UM BREVE ENTENDIMENTO SOBRE O MERCADO DIGITAL. 

O que movimenta o Mercado Digital é a comercialização de infoprodutos,
onde  na maioria das vezes quem oferece os infoprodutos são os afiliados,
pessoas comuns que usam o poder da internet para vender tais produtos
em troca de comissões. 

Um infoproduto é um treinamento online gravado em vídeo aulas, em
texto ou em áudio. Como se fosse uma escola de Ensino a Distância
(EAD), só que ao invés de grandes corporações, quem produz esses
conteúdos são pessoas comuns, como eu e você, que possuem alguma
habilidade ou conhecimento que outras pessoas querem aprender mas
não conseguem encontrar com facilidade em sua cidade ou região. Vou
te dar alguns exemplos: 
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Aprenda a Desenhar do Zero - Ivan Querino - O curso online de Desenho
Artístico é o curso ideal para quem quer aprender a desenhar mas não tem
nenhuma noção, no curso são mostradas técnicas para desenhar pessoas,
animais, objetos e cenários. É o curso indicado para quem quer aprender a
desenhar do zero.

São mais de 20 vídeo aulas que abordam desde noções básicas de traço,
forma, luz e sombra, até o desenho de anatomia humana e animal. Além
do curso, você ainda recebe mais 5 bônus incríveis no Portal do Aluno
ADS, Vídeo Aulas com conteúdo 100% prático que você assiste onde e
quando quiser.

Eu quero Surfar - José Tavares - "Eu Quero Surfar" é o primeiro
treinamento online brasileiro ensinando as pessoas os fundamentos do
SURF. Em 7 dias você terá condições de surfar com todas as dicas que
aprender nesse treinamento. Baseado na experiência de 40 anos de surf de
José Tavares. Empresário, Consultor de Empresas e Surfista há 4 décadas.
Esse casamento com o mar trouxe lições e experiências de vida que serão
ensinadas nesse treinamento. 
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Tesouro Direto Descomplicado - Rafael Seabra - O Tesouro Direto
Descomplicado é o mais completo treinamento para você alcançar seus
maiores objetivos financeiros agora e ainda aproveitar uma aposentadoria
tranquila no futuro.

Você terá acesso a 10 módulos, totalmente em vídeo, onde você vai
aprender tudo que precisa saber sobre como e porque você deve investir
em tesouro direto.

Corpo de 21 - Olívia Andriolo - O Programa de Emagrecimento CORPO
DE 21 é o sistema IDEAL para você que quer emagrecer definitivamente
de forma simples e altamente eficaz.

Um curso completo de 6 semanas que você precisa, no máximo, se dedicar
21 minutos por dia para atingir finalmente o seu peso ideal.

Foi criado para a mulher que está cansada dos mesmos modelos de
emagrecimento e procura uma forma eficiente de emagrecer e não voltar
a engordar!
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Inglês do Jerry - Jerry Costa -  É professor de inglês renomado, deu aula de
inglês para funcionários de grandes empresas como Record, Portal R7,
SBT, RedeTV, entre outras empresas.

Preparando essas equipes para grandes eventos internacionais como Copa
do Mundo e Olimpíadas.

Jerry tem um método próprio de ensino, onde ajuda o aluno a falar inglês
em pouco tempo, chegando a casos de alunos que passaram a ter fluência
em 4 meses. Muito diferente do método das escolas de inglês tradicionais
que aprisionam o aluno para manter-se pagando mensalidades e sem ter
real resultado prático.
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Vantagens de Adquirir um Infoproduto

Desde desenho até emagrecimento, existe todo tipo de produto que pode
ser comprado e assistido à distância, sem necessidade de frequentar uma
sala de aula. Da sua casa, do seu computador você consegue ter acesso a
uma base de conhecimento mundial que soluciona problemas do seu
cotidiano e te ajuda a melhorar a sua vida de alguma forma. 
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E aí que entra um intermediador entre o cliente, o afiliado e o produtor, o
Hotmart. O Hotmart  é uma plataforma intermediadora que facilita a
venda dos infoprodutos. O melhor é que a plataforma, além de entregar
todas as ferramentas necessárias para a venda e entrega dos infoprodutos
(incluindo pagamento via cartão de crédito), ainda possui um banco de
usuários, os afiliados, que funcionam como divulgadores dos produtos e
recebem comissões pela indicação da venda.

E sabe porque acredito que ser um afiliado é muito bom ? 

Esses infoprodutores chegam a pagar mais de 60% do valor de um
produto de comissão. Isso mesmo, se um produto vale 1000,00 reais, você
chega a receber em torno de 600,00 reais de comissão se vender. Eu
acabaria ganhando mais que o produtor sem precisar ter o trabalho de ser
um produtor. Chocante não é?! 

Agora vem uma sacada poderosa para você usar hoje mesmo: Você não
paga nada pra se tornar afiliado e começar a promover os produtos. Você
pode começar a ganhar hoje mesmo se quiser. Basta se cadastrar no
Hotmart (http://www.hotmart.com/) e começar a divulgar os produtos
que você escolher pra promover.
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No entanto, eu apenas preciso alertar que existem técnicas que irão
acelerar o seu resultado. Não é simplesmente chegar e ir divulgando de
qualquer jeito que os resultados irão aparecer.

Os 10 mandamentos do empreendedor de sucesso vão te dar uma forte
base para você começar no seu negócio digital, seja ele como afiliado,
infoprodutor ou prestador de serviços. Então não perde mais tempo e
comece agora mesmo a aplicar os 10 mandamentos.
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MANDAMENTO 1
Eu Posso Mover Montanhas

“A fé não move montanhas. Na verdade, coloca
montanhas onde não há nenhuma.” - Friedrich
Nietzsche
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Antes de começarmos a discutir um dos mais importantes dos
mandamentos, vamos entender a história de um dos maiores mártires que
esse mundo já viu, Jesus Cristo (não quero debater religião aqui, pense
apenas na pessoa Jesus). 

Você sabia que ele enfrentou uma sociedade formada de um pensamento
arcaico, e ainda assim conseguiu fincar suas ideias diante de todo um
preconceito e comportamentos do passado. 
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Ele tinha muita fé em suas ideias e assim desafiou tudo e todos para poder
passar o que acreditava. Pois bem, você sabia que o mundo não seria
mundo se ele não tivesse a vontade de “mover montanhas”? 

Há estudos que dizem que sem Jesus e o cristianismo não haveria
Renascença na antiga Europa bárbara, e nem Grandes Navegações ou
Revolução Industrial. Talvez outra civilização fosse dominante, como os
persas ou indianos. A tecnologia estaria alguns séculos atrasada.



Então, o que seria de nossa sociedade se ele não tivesse feito o que fez?
Como seria nosso mundo se ele não tivesse a postura e a fé em seu ideal? 

Vamos analisar outra visão… 
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Há décadas, estudiosos buscam encontrar o segredo pra o sucesso. E várias
teorias surgiram desde então. 

Dentre elas se destacaram a teoria da motivação de David Mcland e as Leis
do Triunfo do Napoleon Hill. 

Basicamente, o que foi descoberto, depois de décadas de pesquisa, e
diversos empreendedores de sucesso entrevistados é que as pessoas que
tem sucesso possuem alguns comportamentos chave que as distinguem
das pessoas com resultados mediócres ou de poucos resultados. Foi
identificado, que essas características, estão ligadas, principalmente, a
capacidade de agir. De colocar em prática. 



Você pode mover montanhas, sim! Você me pergunta: Como? Acredite em
seu ideal e a capacidade de agir que Napoleon Hill percebeu, e pronto!
Vejamos alguns exemplos:
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Albert Einstein não foi um dos melhores alunos nos tempos de escola.
Como tinha problemas para decorar, não conseguia acompanhar as aulas
de humanas. Determinado dia, um professor disse a ele que jamais seria
alguém na vida e também que era um péssimo exemplo para os outros
alunos da turma. 

Só que em 1921, Einstein recebeu o prêmio nobel de Física ao explanar sua
teoria quântica, que apresentava esclarecimento sobre o efeito
fotoelétrico.

E não é só ele que pode nos ensinar algo…



Michael Jordan entrou na Emsley A. Laney High School em Wilmington,
onde  ele jogou beisebol, futebol e basquete. Só que tentou entrar para o
time do colégio de basquete durante seu segundo ano, mas tendo apenas
1,80m, ele foi considerado muito baixo para jogar.

Hoje é considerado por muitos como o melhor jogador de basquete de
todos os tempos e por muitos como um dos mais importantes desportistas
masculinos da história.
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A autoconfiança e determinação desses homens foi o que fez com que eles
se tornassem tão grandes. Pois se Einstein que foi considerado como
“jamais seria alguém na vida”, e Michael Jordan que foi barrado do time de
basquete do colégio conseguiram, você também consegue. 

Sabe por quê?

Você é a evolução de todos os grandes gênios, afinal, você faz parte de uma
nova geração. Você pode, você é capaz, basta acreditar em você mesmo. 

Esse é o nosso primeiro mandamento, é aqui que você tem que iniciar.
Antes de começar a ter sucesso em algo, seja o primeiro a acreditar em
VOCÊ e no seu ideal. 
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 MANDAMENTO  2
Persistirei Ante Obstáculos Significativos

“O sucesso nasce do querer, da determinação e
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo
não atingindo o alvo, quem busca e vence
obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.” -
José de Alencar



Para esse mandamento, queria te contar duas histórias de minha vida.

A primeira história foi em junho de 2014, eu estava no primeiro dia de
lançamento de um produto de um amigo, o Ramon Tessmann, e do nada o
meu sistema de envio de emails automático, o mailchimp, bloqueou
minha conta.

Nossa, fiquei louco, pois é no primeiro dia em que temos o maior número
de vendas, e aí não sabia o que fazer, fiquei desesperado.

E foi quando lembrei que eu não poderia desistir daquela oportunidade
fantástica, então comecei a procurar possibilidades, e fiquei persistindo
nessas possibilidades. Depois de muito quebrar a cabeça consegui resolver
o problema e voltei a promover o produto do Ramon.

Nesse dia fiquei em primeiro lugar em vendas como afiliado deste
produto, e consegui um ganho de R$ 3.487,00 (em um único dia). Foi
surreal! 

Imagina se eu tivesse desistido? Seria trágico pra mim, não iria ganhar um
centavo. Então eu avaliei a situação, e persisti na possibilidade de sucesso.
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Agora vamos avaliar a segunda história. Antes de trabalhar com a
internet eu já fiz alguns empreendimentos, e um deles foi um bar e lava
jato.

Pois bem, eu quebrei!

Imagina se eu tivesse desistido de ser um empreendedor naquela época...
Se isso tivesse acontecido, se eu tivesse tomado uma postura diferente da
que eu tive, você não estaria lendo este livro, e eu não teria tido a
oportunidade de te ajudar a ser uma pessoa mais próspera.

Nesses dois pequenos casos que ocorreram você deve perceber a diferença
gigante se não tivesse seguido o segundo mandamento, concorda?

Existem duas certezas quando você decide empreender, a primeira é que
só depende de você ter sucesso, e a segunda é que você terá que superar
diversos desafios. Quando você chama a responsabilidade pra si mesmo e
enfrenta todos os obstáculos com a cabeça erguida, não existe outro
resultado, é sucesso.
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Então eu quero que você coloque esse mandamento em sua vida, e lembre
de situações que você passou de forma parecida. Perceba que por causa de
uma decisão de desistência você poderia ter tomado caminho diferente,
assim como eu.  

Já imaginou se eu tivesse desistido em meu fracasso no lava jato? Não teria
ajudado outras centenas de pessoas a entenderem como funciona o
Mercado Digital e nem ajudado a ganhar dinheiro com computador e
internet.

Eu não iria ver a mudança que causei em várias vidas. Até hoje recebo e-
mails de agradecimentos de alunos, ou postagens em meu facebook, e tudo
isso não tem preço. Veja o depoimento da Erika Manske:
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“Olá Fagner primeiramente gostaria de agradecer por você ter cruzado no
meu caminho, sabe aquele momento em que as coisas não vão bem? Que
parece que tudo que você faz não trás resultados? Então eu sou dentista e
sinceramente estava muito insatisfeita com meus resultados na minha
profissão e também me sentindo presa, até que surgiu para mim o seu curso no
começo fiquei na dúvida se era esse caminho do empreendedorismo que queria
seguir, mas decidi arriscar. Bom fiz seu curso, ou melhor estou fazendo, pois
todos os dias eu assisto mais algumas vezes alguns vídeos, tiro dúvidas para
fazer da melhor forma possível. E em menos de um mês já fiz quase 1000 em
vendas, claro que meu objetivo é muito mais que isso, mas você me mostrou
o caminho e eu vi que é possível. Estou planejando ainda esse ano mudar de
vida mesmo, só gerenciar minha clínica e me dedicar ao mundo digital, que por
sinal me apaixonei. Estou muito empolgada com tudo que aprendi e com o que
ando aprendendo”.

Veja mais alguns depoimentos de outros alunos...
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https://www.youtube.com/watch?v=srlTkHaZkhU&list=PLD5nO_56fPmI8DWIKbMJum1WhLKxaTra1
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Enfim… O fato de você estar lendo meu e-book, só mostra seu real
interesse em querer buscar novas possibilidades pra sua vida. Então só
podemos concluir que você tem que persistir nessa possibilidade, se você
acredita em algo, então vá em frente e não desista.

Tudo isso me lembra uma frase inspiradora: "Só fracassa quem desiste!". 
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 MANDAMENTO  3
Buscarei Oportunidades e Criarei
Alternativas Antes de Solicitado

“Tenha alternativas e crie oportunidades. Ambas
são como portas, algumas vão se fechar e outras
vão se abrir.” - Juliano Kimura



Antes de falar sobre esse mandamento fantástico, deixa eu te contar um
pouco mais da minha história…

Quando eu comecei a trabalhar com o Mercado Digital sabia que precisa
pegar e-mails de pessoas interessadas e daí gerar relacionamento e depois
começar a vender com as técnicas do e-mail marketing.

Só que no começo minhas páginas de captura não convertiam muito bem,
ou seja eu gastava muito dinheiro pra gerar cliques, contudo na hora de
cadastrar as pessoas saiam. Então eu vi um anúncio de um aplicativo que
prometia cadastros com 1 clique.

Na época lembro bem que fiquei abismado com a promessa, pensava que
havia achado a chave para resolver os problemas de captura de e-mail,
pois sempre pensei em buscar oportunidades. Só que não foi bem assim…

Comprei e testei, mas a conversão continuou ruim. O app travava,
mandava mensagens duplicadas, era confuso e difícil de configurar.
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Depois de muito tempo batendo cabeça, encontrei uma forma de
converter melhor.
E decidi criar meu próprio aplicativo, o fbresponder. Assim, eu poderia
adaptar as funcionalidades de forma a atender as necessidades desse
mercado.

Busquei oportunidades, e então criei as alternativas para a solução de meu
problema.

Moral da história: quando você quer uma coisa, você precisa correr atrás e
buscar oportunidades, em forma de soluções para o que você precisa, pois
só assim você obterá êxito em seus objetivos.

Quando você foca na solução, o resultado é bem melhor. Você caminha
para frente e não fica parado pensando no problema.

Buscar oportunidades me fez seguir em frente e alcançar novos objetivos.

Fagner Borges 23

_____________________________________________________________

¹ Páginas utilizadas para obter dados de nosso público alvo para poder gerar

relacionamento através de email ou notificação.
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 MANDAMENTO  4
Buscarei Informações Antes de Tomar
Decisões

“O Planejamento não diz respeito a decisões
futuras, mas às implicações futuras das decisões
presentes.” - Peter Drucker



Agora vamos analisar as informações que você deve buscar antes de
tomar alguma ação.

Para este mandamento, especificamente, você deve saber o que tem que
definir  antes de tomar qualquer atitude. Porque assim você pode perder
tempo e dinheiro.

Primeiro você tem que saber escolher entre ser um afiliado ou produtor?

Se você está lendo esse material é porque você está começando a entender
como funciona o Mercado Digital. Se acertei, então posso concluir que você
não tem muita experiência com o assunto todo.

Se é sua realidade, a decisão mais óbvia que você deve tomar é ser um
afiliado. Pois mesmo que você tenha uma expertise para criar um
infoproduto, você ainda não entende como funciona toda a temática do
processo. 
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Então o ideal é sossegar como afiliado, pois assim você irá entender como
funciona todo o mercado com produtos que já foram testados no campo de
batalha.

Agora que logicamente você optou por ser um afiliado, você precisa saber
quais informações buscar para escolher os produtos certos a indicar para
ganhar suas gordas comissões. 

O produto que você escolheu no Hotmart está com uma temperatura²
boa? Digo está vendendo, mas não estar entre os mais quentes? Depois que
você avaliou isso, como este produto está sendo visto no mercado, os
clientes estão gostando? Pois podem existir vezes em que o produto ta
sendo muito vendido, contudo o que promete não é cumprido… 
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²No Hotmart existe uma escala de temperatura para os produtos. Tal escala exemplifica se o

produto está sendo muito vendido ou não. A temperatura máxima é de 150º.  A partir de 30º já

é uma temperatura a considerar a promoção do produto.

³É a ponte entre produtores e as pessoas que divulgam o infoproduto, os afiliados, fazendo

com que a comunicação seja clara entre eles.
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São essas pequenas questões que você precisa fazer primeiramente para
escolher um produto e  iniciar a divulgação.

Só que isso é apenas um dos pilares...

O segundo pilar fundamental é fazer análises do Vídeos de Vendas usado,
saber entender qual o público alvo que o produto atinge, e saber qual a
promessa desse produto para o seu público alvo, ou seja, o que o produto
irá resolver ou beneficiar as pessoas

O terceiro pilar é buscar informação nos grupos de afiliado do produto,
falar com o produtor, ou com o gerente de afiliados³... Pois essas pessoas ou
grupos lhe trarão informações privilegiadas para entender melhor o
público alvo, saber qual o tipo de público vende mais, quais os tipos de
anúncios que mais convertem e por aí vai… 
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Tem um quarto pilar que é a análise das métricas, esse é um pilar
importantíssimo, só que iremos falar dele no mandamento 7.

Espero muito que esse mandamento tenha te ajudado a entender a
importância  da análise de informações, colocamos num passo a passo aqui
para que facilite seu entendimento.

Saber entender esse passo a passo é o que fará a diferença entre um total
fracassado e um afiliado de sucesso.
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MANDAMENTO 5
Minha Rede de Contatos é o Meu
Sucesso

“Não é preciso saber tudo, mas é fundamental
estar cercado por pessoas que sabem.” - Carmem
Miranda
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Agora iremos discutir um pouco sobre relacionamento. Entender qual a
importância do relacionamento no mundo empresarial e por fim, introduzir
isso em sua vida e trazer resultados impactantes.

E aí você pergunta: Afinal de contas, como funciona isso? Você pode imaginar
que se retirarmos os relacionamentos da nossa sociedade viraremos um
bando de solitários.

Perderemos a força das especializações, pois todos, e cada um, terão que
produzir tudo para o seu sustento e saúde. E isso seria um verdeiro caos,
correto?

No Mercado Digital usamos algo poderoso para alavancar nossos negócios
digitais, que é o Mastermind. Essa ideia veio de um cara há muito tempo atrás
chamado Napoleon Hill, onde o resultado de vários anos de uma pesquisa  foi
transformado em um livro, no qual Napoleon Hill definiu 16 leis que todas as
pessoas de grande sucesso seguiam, conscientemente ou não.

E a primeira lei diz que todos os grandes homens tiveram que se associar a
outras pessoas para conseguir realizar os seus objetivos.
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E afinal, como isso funciona? Ou como posso aplicar isso em minha vida?

Bem, não sei se você sabe, mas você é a média das 5 pessoas mais próximas de
você, e se você ficar rodeado de pessoas de mentalidade baixa ou pessimista é
isso que você vai se tornar. Uma pessoa de mentalidade para baixo e
pessimista.

Você vai achar que o mundo tá contra você. Ou a inveja das pessoas está
limitando seu crescimento, o sistema político está acabando com seu sucesso
e por aí vai…

Já se você está com as pessoas certas, eles irão te ajudar a guiar um caminho
de prosperidade.

Colocar a culpa nos outros é fácil…

Reclamar do governo, dos gurus, das empresas, do capitalismo também é
muito fácil.

Agora, fazer o que precisa ser feito, depende de garra e determinação.
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Esse é o meio de você sair da corrida dos ratos. Gere mais relacionamento com
pessoas, e as oportunidades surgirão. 

_______________________________________________________________________

Em uma analogia com a cidade moderna, muitos ratos em um mesmo labirinto dispendem

um esforço intenso correndo aleatoriamente, para ao fim não atingirem nenhum objetivo

coletivo ou individual. Isso pode ser associado às pessoas do mundo moderno, onde andam

sem parar, mas de forma aleatória, e não chegam a lugar algum.
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MANDAMENTO  6
Buscarei a Melhoria Continua dos
Meus Projetos

“Só fazemos melhor aquilo que repetidamente
insistimos em melhorar. A busca da excelência não
deve ser um objetivo, e sim um hábito.” - Aristóteles
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Vamos analisar o mandamento 6 - Buscarei melhorias continuadas em meus
projetos.

Nesse mandamento devemos utilizar não só no mercado digital, mas em
 todas as instâncias de sua vida. Como saber se algo está dando certo?

Testando, correto? A teoria diz muita coisa, mas o teste é a prova real de que,
de fato, está dando certo. E sabemos que a melhoria contínua é um
procedimento cíclico de análise e implementação de ações para melhorar os
resultados, essas implementações são com base nos testes.

No mercado digital existem vários tipos de testes, existem várias formas de
saber qual a melhor campanha, qual o melhor caminho que devemos seguir…

Poderia te passar um conteúdo gigante sobre isso, contudo quero que você
pesquise sobre o melhor sushi do mundo.

Parece brincadeira? Não, só quero que você conheça uma pessoa incrível que
inspira muitos empreendedores, o nome dele é o Jiro Ono. 
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Poderia te passar um conteúdo gigante sobre isso, contudo quero que você
pesquise sobre o melhor sushi do mundo.

Parece brincadeira? Não, só quero que você conheça uma pessoa incrível que
inspira muitos empreendedores, o nome dele é o Jiro Ono. 

Jiro é um senhor simpático que tem 86 anos e trabalha ativamente em seu
restaurante de comida japonesa no Japão. Ele está no Guinness Book como a
pessoa mais velha em plena atividade trabalhista, ou seja, é o trabalhador
mais velho do mundo. Esse homem sempre sonhou em fazer o melhor sushi
do mundo, e sempre trabalhou incansavelmente na melhoria contínua de seu
sushi.  E até hoje, para ele, ainda pode melhorar e muito. 

Jiro é um exemplo para muitos empreendedores, ele acredita que o segredo é
a melhoria continuada, isso é o que dará sucesso ao empreendedor.

Se quiser saber mais sobre esse homem, dê uma breve pesquisada pelo Google
que logo você encontrará informações sobre ele. 

http://lmgtfy.com/?q=o+melhor+sushi+do+mundo
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Esse mandamento não se aplica apenas ao mercado digital, e ao
empreendedorismo de forma geral, você pode imaginar que isso pode ser
aplicado em várias áreas de sua vida também. Quando é que você sabe qual a
melhor área profissional para você? Testando no campo de batalha,
concorda?

Lembre-se: Progresso é mais importante que perfeição. o Sr. Jiro melhora
constantemente seu Sushi, mas ele não deixou de entrar em campo porque
acredita que ainda dá pra melhorar. Entre em campo com o que você tem,
depois vá melhorando. Você só saberá se está bom se testar. Simples assim...

http://lmgtfy.com/?q=o+melhor+sushi+do+mundo
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MANDAMENTO  7
Avaliarei Riscos e Enfrentarei
Desafios Para Crescer o Meu Negócio

“Viver é enfrentar desafios.Quem nunca
enfrentou desafios, apenas passou pela vida, não
viveu.” - Augusto Branco
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Aqui você irá entender a verdadeira importância da avaliação de riscos.

Antes de tudo, você precisa entender e saber se está indo no caminho certo é
indispensável na construção de um negócio digital de sucesso, aliás de
qualquer negócio. Por isso você não pode deixar de ler esse mandamento.

Quando você promove um produto, você tem que buscar informações, não
pode promover só por promover. Por exemplo, no Hotmart você pode
encontrar muitas informações sobre o infoproduto e o produtor, para saber
se o que você está escolhendo é o caminho certo para seguir.

Só que isso não é a única coisa que você deve analisar. Existem informações
que são imprescindíveis se você quiser ter sucesso como empreendedor
digital ou até um empreendedor do mundo físico, tais informações são as
métricas.

Lógico que nem todas as métricas são aplicadas a todo tipo de negócio, mas
tem uma em especial que se aplica a qualquer empreendimento e se ela for
acompanhada de uma técnica nada complexa, contudo pouco conhecida, que
vou te mostrar logo mais, você verá seu negócio deslanchar no caminho
certo. 
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Antes de tudo, o que são métricas?

Métricas são sistemas de mensuração que quantificam uma tendência,
comportamento ou variável de negócio, permitindo medir e avaliar o
desempenho de qualquer ação. No Mercado Digital, basicamente as Métricas
são atribuídas aos dados estatísticos gerados pela interação do seu público
alvo com a sua campanha.

Exemplos:

• CPC - Custo por Clique - Custo para que uma pessoa clique em seu anúncio.
Que seria o total Investido/Quantidade de Cliques. CPC alto pode ser: anúncio
ruim ou audiência concorrida.

• Alcance - Quantidade de pessoas alcançadas pelo seu anúncio. Quanto mais
longe do tamanho do público total o alcance estiver, maior é a vida útil do
anúncio.

• CPM - Custo por mil impressões - Valor cobrado para exibir 1000 vezes o
seu anúncio. CPM alto = Público concorrido ou CPM alto = Baixa Relevância.
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• ROI - Retorno sobre o investimento - Métrica mais importante - ROI =
(ganho obtido - Investimento inicial) / investimento inicial. 

Sei que no início pode parecer um assunto meio confuso, pois você não está
vendo nada em prática, mas que fique claro que se um dia você quiser ter
sucesso no Mercado Digital tais métricas, e muitas outras, nunca podem ser
abandonadas.

E de todas, a principal é o ROI. Pois é a que representa se o caminho que você
está seguindo está te dando lucros ou não. Por exemplo:

Você está querendo anunciar para um determinado produto, e tem R$ 250,00
para investir e durante um mês que você fez uma campanha com seus R$
250,00 que gerou um total de R$ 500,00 em comissões. Ou seja, de acordo com
o ROI você teve 100% de lucro. Vamos ver?

(R$ 500,00 - R$ 250)/(R$ 250,00) = 1 ---> Isso quer dizer que você teve 100% de
lucro. Se fosse 0,5 você teria 50% de lucro e por aí vai. Assim, você pode
decidir se deve ou não continuar promovendo aquele produto, ou se está
seguindo a trilha que você designou no planejamento.

Deu para entender a importância do ROI? 
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Esse tipo de métrica, além de te dar a informação correta sobre seus lucros em
relação aos investimentos, se for associada a uma técnica muito pouco
conhecida, contudo extremamente poderosa, você pode fazer seu negócio
decolar.

Já ouviu falar da técnica da bola de neve? Essa técnica simplesmente faz com
que você, ao invés de gastar o valor arrecadado, possa multiplicar esse valor
em 2x, 4x, 8x e por aí vai. E como fazer isso? Simples, basta reinvestir o que
você arrecadou.

No exemplo dado você faria o seguinte: você deveria pegar os R$ 500,00 e
reaplicar em seu negócio, para que esse valor se torne R$ 1.000,00, e pegue R$
1.000,00 e o reinvista até o valores se multiplicarem mais e mais, e você saiba
qual data você pode fazer  retiradas e, de uma vez por todas, viver de seu
negócio. 

Sei que com palavras fica mais difícil de entender, contudo tenho aqui uma
aula do meu curso fechado que resolvi liberar aqui para você sobre a técnica
da bola de neve. E sabe o que tem de melhor, vou te dar também uma
planilha onde você pode controlar seus investimentos da melhor forma
possível. 
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>>> Quero a aula da Técnica da Bola de Neve + Planilha de Controle de
Investimento <<<<

Espero que tenha gostado e entendido a importância da informação. Faça
um bom proveito da aula e da planilha que estou disponibilizando
gratuitamente para você. E se for assistir agora, lembre-se de voltar pra
terminar de ver os mandamentos. 

http://freesider.com.br/tecnica-simples-8
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MANDAMENTO  8
Acordarei Todos os Dias Com Uma
Meta Definida

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas,
os sonhos não tem alicerces. Sem prioridades, os
sonhos não se tornam reais.” - Augusto Cury
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Esse, sem dúvidas, é um dos mais importantes mandamentos.

Qual a importância de ter um objetivo? Bem simples, quando você não tem
um objetivo definido qualquer caminho que você segue serve. Quem disse
isso foi o Gato para Alice, na trama de: Alice no País das Maravilhas. Alice
estava perdida, e não sabia para onde ir.
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Então chegou em uma bifurcação de caminhos e disse ao gato que não sabia
para onde ir.  Logo ele disse que qualquer caminho serve para quem não
sabe para onde vai.

Acho esse filme muito interessante, e essa é a parte que você pode levar para
sua vida.

Você sabe para onde quer ir? Quer seguir qualquer caminho?

A maioria das pessoas seguem qualquer direção, sem um objetivo definido. É
como pegar um trem sem destino. E quando chega ao fim da linha percebe
que não aproveitou nada, pois você não comandou seu destino, você deixou
a vida levar. E quando a gente deixa a vida nos levar, é como se estivéssemos
dizendo que qualquer coisa que vir serve.

Para você, qualquer coisa serve?

Entendeu a importância de um bom objetivo definido. Defina e siga aos
poucos e ele será atingido.  
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Essa questão me lembra de uma parte de minha vida, quando eu estava na
Assembleia Legislativa. Lá nunca foi meu objetivo, ganhava bem, mas tinha
muito medo de me tornar como os outros servidores antigos, que estavam
devendo tudo o que tinham.

E também tinha muito medo de ficar até meus 65 anos de idade preso
naquele mundo de trabalho e mais trabalho, com pouca liberdade.

Nessa época, antes de passar no concurso, eu estava quebrado
financeiramente, não tinha dinheiro para nada, e foi nessa época que meu tio
sugeriu que eu fizesse o concurso, pois eu tinha acabado de me formar. Mas
só que eu nem tinha os R$ 100,00 da inscrição.

Foi então que ele resolveu pagar a inscrição para mim, e lá iria eu fazer a
prova com 15 dias para estudar.

Posso te falar, com certeza, passar naquele concurso não estava em meus
objetivos iniciais, e com meu esforço intenso nos 15 dias que eu tinha,
consegui ser aprovado naquele cargo. 
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Nossa! Posso te dizer que foi uma sensação surreal, não esperava aquilo…

Só que teve um problema, demorei 3 anos para assumir o cargo, e nesse
tempo me preparei para assumir o cargo com o seguinte objetivo: tenho que
me preparar durante o tempo em que eu estiver no cargo, para sair com meu
negócio organizado e aproveitar o tempo de boa remuneração para estudar
bastante.

Confesso que não segui friamente o objetivo que havia traçado, mas foi mais
ou menos o que eu havia definido.

Não foi meu objetivo passar na prova, porém eu usei o cargo como trampolim
para onde eu queria chegar.

Você pode ter certeza, o objetivo deste mandamento é para que você todos os
dias, antes de dormir, planejar o dia seguinte. Você tem que avaliar o que
deixou de fazer hoje para fazer amanhã, e saber o que está faltando para você
atingir suas metas, e começar a ir resolvendo as questões. 

E também, durante as manhãs sempre colocar um objetivo em mente, sempre
bom ponderar tudo pela manhã
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E aos poucos, esteja certo, você terá seus objetivos atingidos e novos objetivos
estarão prontos para você atingir.

Hoje em dia eu planejo pelo menos 3 meses à frente colocando checkpoints
(pequenas metas) que mostram que estou no caminho certo pro meu objetivo.
E isso tem a ver com o próximo mandamento.
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MANDAMENTO   9
Programarei Minhas Atividades Com
Prazos Definidos e Monitorarei Para
Redefinir Se Preciso

“Não espere alcançar seus objetivos para sentir
orgulho. Tenha orgulho de cada passo que você
dá em direção aos seus objetivos” - Leandro
Branquinho
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Quebrar grandes distâncias em pequenos passos é a chave para chegar à
grandes resultados. Nesse mandamento eu explico como fazer isso.

Nesse mandamento te ensinarei uma ferramenta de coaching poderosa para
que você cumpra com seus objetivos. Eu aprendi a usar essa ferramenta com
meu Business Coach Alexandre de Souza. Se você ainda não tem um coach,
aconselho a ter.

A melhor forma que eu encontrei até hoje para cumprir com o planejado foi
através do Road Map. Justamente porque é um processo simples e que faz a
gente enxergar o todo da operação de trás pra frente.

Primeiro você vai precisar de um ambiente espaçoso, pode ser a sala da sua
casa, a garagem, não importa…

_________________________________________________________________

Coaching é uma palavra em inglês que indica uma atividade de formação pessoal

em que um instrutor (coach) ajuda o seu cliente (coachee) a evoluir em alguma

área da sua vida. O conceito de coaching surgiu nas universidades norte

americanas para definir um tutor particular. No caso, um Business Coach auxilia a

planejar e executar empresas e negócios.
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O importante é que você tenha espaço para fazer o seu Road Map se tornar
visual. Você vai precisar também de uma resma de papel, e canetinha de
ponta grossa.

Nessa folha você vai colocar a data de hoje, e vai escrever a sua situação atual
relacionada ao objetivo que você quer atingir.

Por exemplo, se for ganho financeiro, você vai colocar quanto tem na sua
conta bancária hoje, se for peso, quantos quilos, se for horas de trabalho,
quantas horas você trabalhou ou trabalhará hoje, se for aprender inglês, qual
o seu nível de compreensão atual, etc.
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Agora, você deve ir para o outro canto da sala, provavelmente a janela (se
tiver). No chão você vai colocar outra folha. Dessa vez, você coloca a data
exata em que você quer alcançar o seu objetivo. E também vai colocar o seu
objetivo seguindo a mesma métrica.  

Por exemplo, se for ganho financeiro, você vai colocar quanto terá na sua
conta bancária nesse dia, se for peso, quantos quilos, se for horas de trabalho,
quantas horas você trabalhará nesse dia, se for aprender inglês, qual o seu
nível de compreensão, etc. Você entendeu...

Agora que você já sabe onde está e onde quer chegar, é hora de percorrer
todo esse caminho entre o presente e o futuro. Seguindo esses passos você
alcançará o seu objetivo. Faz sentido pra você?

Então, pegue uma nova folha e escreva o que precisa ter acontecido
imediatamente antes da data do seu objetivo pra que você tenha alcançado. E
faça isso novamente para o passo anterior, e de novo, e de novo… Até chegar
no dia atual (no hoje)
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Você quer chegar onde deseja? Ou quer que a vida vá te levando?

Traçar pequenos objetivos para alcançar no final um objetivo maior é o lema
desse mandamento. Espero que você tenha entendido bem o nosso
mandamento, e que  o siga corretamente, pois tenho certeza que você terá
sucesso. 
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MANDAMENTO   10
Eu Sou o Único Responsável Pelos
Meus Resultados

“O homem de resultados atribui a culpa a si
próprio; o homem comum aos outros.” - Confúcio



Fagner Borges 56

Quero te parabenizar, pois se você está seguindo os outros nove
mandamentos, você está a meio caminho andado para se tornar um
empreendedor de sucesso.

Em minha opinião, um empreendedor que tem resultados tem acima de tudo,
uma boa mentalidade. E esses mandamentos irão te dar o norte certo para
você atingir o sucesso em seu negócio.

Não tenha dúvidas que você era uma pessoa, e agora é uma totalmente
diferente. A segundos atrás você já era uma pessoa diferente do que é agora.
Contudo, com esses mandamentos, você está a um nível a mais que a grande
maioria dos empreendedores.

Afinal de contas, de que se trata o nosso mandamento número 10?

Serei o único responsável pelo sucesso no meu negócio, tome as rédias de
seus resultados. 
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Isso não quer dizer que você tenha que abdicar de todas as formas de ajuda
para ter sucesso em seu negócio, isso não tem nada a ver. Esse mandamento
quer apenas que você tome para si a responsabilidade sobre qualquer forma
de resultado. Até porque, empreender é buscar uma melhora contínua.

Esse mandamento me lembra bem de quando eu trabalhava na Assembleia
Legislativa lá de Goiás. Lá eu tinha um cargo de liderança, chefe da equipe de
design.

E quando havia algum projeto para ser entregue em determinado dia, e esse
projeto não era entregue em tempo hábil, a responsabilidade pelo atraso era
totalmente minha.

Não podia dizer que era culpa de fulano ou de beltrano. A culpa era
totalmente minha, pois eu tinha que saber quem estava com o projeto
poderia assumir a responsabilidade ou não para a entrega.

Ou seja, um empreendedor de sucesso, um líder, ele é responsável tanto pelo
sucesso, assim como pelo seu próprio fracasso. Não podemos jogar nossa culpa
para cima de outras pessoas.  
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Temos o costume de terceirizar a nossa culpa. Mas de que forma? O
empreendedor tem que assumir a responsabilidade, e deixar de dizer nós.

Lembro quando eu fiz um treinamento sobre o assunto, e havia uma
psicóloga na época em que batia muito de frente quando eu falava: nós
fizemos isso, nós fizemos aquilo e etc.

E ela me perguntava: Fagner, mas afinal de contas o que você fez para esse
projeto?

Percebi que eu estava colocando a culpa na equipe de forma geral, mas a
responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso do projeto era totalmente
minha.

Foi aí que eu comecei a dizer um pouco mais: eu fiz isso, eu fiz aquilo...

E quando eu digo para você assumir a responsabilidade, é assumir a
responsabilidade de sua vida.

Não podemos por a culpa no governo ou no chefe, a culpa é totalmente sua.
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E quando você deixa outra pessoa fazer as coisas por você, você está deixando
sua autonomia de lado e dando ela para outra pessoa.

E se essa pessoa, seja lá quem for, fizer besteira, a culpa não é dela, a culpa é
sua. Pois foi você que deixou isso acontecer. Então decida por você mesmo.

Vamos adequar isso ao nosso mundo digital…

Vamos supor que você encontra aquele produto perfeito, e sabe que ele está
com tudo para você bombar nas vendas. Aí quando você prepara tudo e
coloca para anunciar, vem aquele balde de água fria, o Facebook reprova seu
anúncio.

O que você faz? Simplesmente procurar alternativas e pronto!

Você não pode parar seu projeto e simplesmente colocar a culpa no
Facebook. Isso não vai adiantar nada. A culpa é sua.

E sabe qual é problema todo de jogar culpa em algo? Você fica acomodado! Ao
terceirizar a culpa você pressupõe que a solução não depende de você e acaba
parando diante dos obstáculos.
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É por isso que um empreendedor de sucesso, a pessoa  de resultados, ela
assume a culpa, e procura resolver o desafio de alguma forma.  

Enfim, quando você assume a culpa de seus resultados, você começa uma
melhoria contínua, isso se torna involuntário. Então assuma as decisões por
seus resultados que você vai conseguir o que quer.

Olhando pelo lado bom, E se algo der certo?

A culpa também é toda sua. Parabéns, pois isso aconteceu por sua causa.
Você tem total responsabilidade sobre os créditos da vitória. E é esse o lado
bom da escolha.

Além da melhoria continuada que você adquire quando assume as rédias do
problema, você sabe que todo sucesso que teve ao atingir seus objetivos, foi
por única e exclusiva responsabilidade sua. 
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Você já ouviu falar em ciclo da vitória? O ciclo da vitória é bem simples. Ele
funciona por eliminação. Você tenta realizar determinada coisa de uma
forma, e dá errado, depois tenta outra, mais outra e mais outra, até que dá
certo. Esse é o sentido do ciclo da vitória, você vai tentar até conseguir o que
você quer.

Agora, o que muitos querem fazer é tentar uma única vez e parar. E depois
sair colocando a culpa em tudo, menos no principal integrante na falta de
sucesso. Você mesmo.

Parabéns, agora sim você possui um conhecimento que poucos possuem, ou
simplesmente sabem, mas não querem seguir. Então tenha atitude e siga os
mandamentos à risca.

Considerações Finais

Se você chegou até aqui é porque você está um passo a mais que muitos
Brasileiros. Parabéns por isso. 
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Se você chegou até aqui é porque você está um passo a mais que muitos
Brasileiros. Parabéns por isso. 

Tenho certeza que você deve estar cheio de dúvidas sobre como funciona o
Mercado Digital de forma geral ou como você pode começar a ganhar
dinheiro com esse mercado gigante.

Calma, tudo será respondido em breve. Fica ligado em sua caixa de e-mail,
pois passarei informações valiosíssimas sobre o assunto para você.

E até uma sacada de como você pode começar suas vendas sem investir
absolutamente nada.

Te vejo no topo!

Atitude!
Fagner Borges

Considerações Finais


