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Olá! Meu nome é Diogo Fernando.
 
Sou criador do site: 
https://empreendersemlimites.com/

Eu era uma pessoa cheia de planos e objetivos até
o momento em que comecei a me questionar por 
que eu não conseguia prosperar. 

Desde então começou a minha saga por um 
trabalho que me desse liberdade de tempo e de 
dinheiro.

Fiz inúmeras pesquisas, alguns cursos e agora
resolvi lançar este e-book para compartilhar sobre 
como você pode sobreviver em uma época em que 
os empregos estão escassos.

A verdade é que as pessoas podem trabalhar 
mesmo que suas carteiras não estejam assinadas. 

Espero que goste do conteúdo e que alguma 
ideia apresentada seja útil para você.
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Uma Notícia Inesperada, Será?

“Nós não vamos mais precisar dos seus serviços, 
infelizmente vamos ter que te dispensar.”

Primeiro, um alívio, depois veio àquela pergunta: 
será que vou conseguir outro emprego 
rapidamente?

Terei que fazer os cálculos para saber quanto 
tempo irei sobreviver.

E finalmente veio a indignação, como pode uma 
pessoa sem nenhum domínio em informática, 
liderança e administração estar naquela posição?

Foi um pouco surreal a experiência para mim, pois 
todos os meus últimos chefes eram extremamente 
qualificados e eu os respeitava porque eram 
merecedores daquela posição.
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Mas naquele emprego, parecia que qualificação 
e capacidade de liderar não faziam à mínima 
importância, pois ela era a esposa do Presidente. 
Sabe como é né?

Quantas pessoas não passam por situações 
parecidas, odeiam seus empregos, mas têm que 
aturar algumas situações pela necessidade? 

Eu odeio injustiça, mas tem certas coisas que 
infelizmente temos que aceitar.

Enfim, soube que iria ficar desempregado.

É revoltante saber que você é demitido:

   Não, por que você não aprendeu as tarefas;

   Não, por que você não foi assertivo;

   Mas sim, porque uma pessoa se acha “superior” 
   em todos os sentidos e não dá o braço a torcer 
   pela simples discordância de ideias;



Mesmo despreparada para aquela função, ela
decidi que o melhor a fazer é se livrar de você 
apenas por não querer ser contrariada com a 
verdade. 

Soa um pouco medíocre em minha opinião.

Foram quatro anos me esforçando, lendo livros, 
fazendo provas, esquentando a cabeça com os 
trabalhos e provas finais, mas parece que nada 
disso valeu a pena. A realidade é outra.

Mas tudo bem. 

Não é nada fácil se dedicar a uma profissão nova. 

Todo mundo sabe disso. 

Porém, mais difícil ainda é se vê formado sem ter 
a garantia de um bom emprego e trabalhar 
corretamente sem ter o prestígio de um bom 
salário.

Apesar de tanta dedicação, é perturbador se 
encontrar sem perspectivas de um futuro 
promissor.
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Quantas pessoas Graduadas, Pós-Graduadas, 
Doutoradas com Currículos exemplares você 
conhece e que não têm espaço garantido no 
mercado de trabalho?

Eu conheço várias. 

Todos os dias sai uma pesquisa nos noticiários 
com a quantidade de pessoas que ainda não 
conseguiram emprego.

Está é uma realidade não só pelo fato de que o 
mercado está difícil, mas também pelo fato que 
existem muitos profissionais para poucas vagas. 

Frequentar uma Faculdade hoje em dia já 
não é mais um privilégio de poucos. 

É quase uma obrigação. 

No entanto, isso não irá garantir futuro 
profissional a ninguém.
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Há uma oferta muito grande de profissionais 
formados e capazes de realizarem diversas 
funções.

Entretanto, você encontra pessoas que não 
fizeram curso algum conquistando vagas que 
muita gente formada se mataria para conseguir. 

A realidade é dura, mas nos faz crescer.

Eu sempre quis ser livre, poder fazer meu trabalho 
e ganhar pela produtividade, não por ficar o dia 
inteiro trancafiado em um escritório cumprindo 
ordens e esperando a hora de ir embora.

Eu sempre busquei um trabalho que me desse 
autonomia.

Já imaginou criar seu próprio método de 
trabalho, escolher quais são os melhores 
clientes e definir o próprio salário?
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Então, a partir de 2016 eu comecei a procurar 
por respostas, para talvez mudar o jogo.

Sempre há uma solução. 

Como dizia Henry Ford:

“Não encontre um defeito, encontre uma solução.”
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O livro “O Fim dos Empregos” de Jeremy Rifkin 
escrito em 1996, já apresentava que a era dos 
empregos formais como nós conhecemos iria 
acabar.

A Verdade Que Não Contam a 
Você Sobre o Porquê o Emprego 

Está Acabando?
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No livro, o autor abordava uma nova fase na história. 
Ele antecipa que o século XXI seria uma espécie 
de “aldeia global”, com pessoas usando as 
mesmas roupas, ouvindo as mesmas músicas 
e até falando a mesma língua.

Rifkin prevê o declínio do emprego devido 
ao surgimento e o avanço de novas tecnologias.

E ele não estava errado, de acordo com a 
The Economist e pesquisadores da Universidade de 
Oxford, 47% de todos os trabalhos nos EUA e 35% 
na Grã-Betanha estão fadados à extinção. 

E essas tarefas que correm risco são aquelas 
repetitivas, operacionais, previsíveis e com pouca 
complexidade. 

Claro, soma-se a isso a ocorrência de crises 
financeiras. 
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Não precisamos ir muito longe, no mesmo dia 
em que escrevo esse texto surge uma notícia 
de que o Gurpo Abril demite mais de 500 pessoas 
e anuncia o fim de dez revistas.

ESSA É A NOVA REALIDADE

Perder o emprego ou sua profissão sumir 
do mapa é o medo de muita gente.

Mas eu te pergunto: 
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Como sobreviver nessa época de poucos 
empregos?

Eu sei que você pode não gostar disso, mas para 
sobreviver em uma época sem empregos você 
vai ter que se tornar Empreendedor. 

Não importa qual a sua profissão:

- Se você é advogado, seja Empreendedor.

- Se você é jornalisata, seja Empreendedor.

- Se você é balconista, seja Empreendedor.

Não adianta, nos dias atuais, ninguém 
pode se acomodar.

A oferta de empregos diminui ano após ano, 
muitas pessoas são contratadas não pelo 
currículo ou pela experiência, mas sim pela 
capacidade de apresentar resultados para suas 
respectivas funções. 
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Logicamente, o empreendedorismo não precisa 
ser 100% necessário na sua vida, mas a 
mentalidade empreendedora é essencial. 

Você pode indentificar problemas e implementar 
soluções rapidamente para transformar a vida 
de muita gente. Com isso, sua vida também 
será transformada.

Você sabia que alguns empresários já afirmaram 
ter contratado pelo menos um funcionário a 
partir do Instagram? 

Sim, isso já é realidade. 

Estamos em 2018.

E por isso, você vai precisar saber se divulgar 
e comunicar muito bem. Porque poucos serão 
selecionados.

Na era da informação, quem tem conteúdo 
vai garantir trabalho para o resto da vida.
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Veja bem, eu disse trabalho e não emprego.

É provavel que o emprego tradicional deixe de 
existir, mas haverá trabalho suficiente para as 
pessoas que estiverem preparadas para nova 
realidade.

“Se você criar um valor incrível e fornecer 
informações que podem mudar a vida de outras 
pessoas – e sempre manter o foco sobre o serviço 
– o sucesso financeiro virá como consequência”.  

Brendon Burchard
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O que o Marketing tem a ver com a pouca 
oferta de emprego?

Tem tudo a ver.

A Importância do Marketing 
Nos Dias de Hoje na 

Conquista de Um Trabalho
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De forma resumida, o Marketing é a arte 
de criar a necessidade em um mercado para 
que ele tenha o desejo de consumir o seu produto.

Dito isso, qual é a necessidade que você cria 
em uma empresa para ela querer te contratar? 
Quais os problemas você resolve?

Agora está mais ou menos explicado porque seu 
salário não sobe.

Você precisa ter valor.

Veja, se você é substituível, dificilmente você 
vai ganhar rios de dinheiro pelo seu trabalho. 

Você tem que apresentar um diferencial, senão 
vai ser só mais um no meio da multidão. 

Ninguém pensa nisso, na verdade, ninguém 
nos ensina sobre isso.

Isso não é ensinado na escola ou na faculdade, 
a vida que nos mostra. Mas apenas alguns 
conseguem enxergar de fato esta realidade.
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O Neymar não é o melhor jogador do mundo, 
mas ele recebe um dos maiores salários do mundo. 

Por que você acha que ele ganha milhões?

Só porque ele joga bem? Quantos jogadores 
existem no mundo?

E por que você acha que dentre todos 
eles somente o Neymar consegue toda a atenção?

Não é só questão de talento. 

Se fosse assim você estaria num dos 
melhores lugares do mundo para se trabalhar. 
Não é mesmo?

Porque eu sei que você é bom, se dedica 
duro para fazer o correto e mesmo assim não 
garantiu o seu devido lugar ao sol.

Não se trata só de ser bom. 
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E é por isso que eu estou demonstrando o 
que ninguém te fala sobre as oportunidades 
que existem.

As pessoas têm que desejar o seu talento, 
admirar o seu trabalho e através do marketing 
isto é possível.

Você tem que representar algo de valor.

“Não basta ser. É preciso parecer.”
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Hoje milhões de pessoas acessam a internet. 
Cada uma dessas pessoas precisa de um 
serviço personalizado.

Graças à internet, várias pessoas começaram 
seus negócios diretamente de suas casas. 

Por Que a Internet Vai Mudar 
A Sua Realidade?

www.empreendersemlimites.com



www.empreendersemlimites.com

Existem muitos blogueiros, redatores, youtubers, 
freelancers em geral que prestam seus serviços 
através da internet e conseguem se virar muito 
bem fazendo o que amam.

Além de pessoas que já têm uma veia 
empreendedora, muitos desempregados sem 
esperança encontraram uma nova oportunidade 
ao venderem seus serviços através da internet, 
gerando assim negócios rentáveis a partir do 
absoluto zero.

A empresa Netshoes é uma loja exclusivamente 
virtual. 

Graças ao poder da internet, ela fechou suas lojas 
físicas e focou apenas no E-commerce.

Se você tem talento e produz alguma coisa, já 
pensou em ganhar dinheiro trabalhando 
diretamente de sua casa?

Ao invés de perder tempo esperando aquela 
empresa tão sonhada te chamar para fazer uma 
entrevista. 



Pense no que você poderia fazer para gerar 
lucro enquanto está sem emprego.

Chega de trabalhar para os outros com medo de 
amanhã ser demitido por motivos banais.

Quem sabe você não é o próximo gerador 
de emprego no mercado.

Talvez aquela empresa que você admira não te 
propõe uma parceria de negócios. Não é mesmo?

Veja o título desta matéria:

Isso já é uma realidade. Seja você o Próximo!
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Existem várias formas de iniciar no mercado 
digital.

Porém, depende de como você quer atuar.

As vagas tradicionais estão acabando, 
no entanto, surgiram novas profissões que estão 
sendo bem aceitas pelo mercado.

$

Como Iniciar no Mercado Digital?
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Temos várias opções, dentre elas:

- Coach

- Desenvolvedor Web
 
- Blogueiro

- Produtor de Conteúdo

- Youtuber

- Influenciador Digital

- Loja Online

Além dessas, existem inúmeras alternativas
para ganhar dinheiro com a internet. 
Basta pesquisar qual se adequa melhor ao 
seu perfil. 

Mesmo com tantas opções, a minha indicação 
Principal é trabalhar com o Marketing Digital. 
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É uma forma superinteressante de ganhar dinheiro, 
mesmo começando do zero.

Se neste momento você está desempregado e 
está à procura de uma alternativa importantissíma 
para seu futuro, criar um negócio digital pode ser 
uma solução.

Basta ter força de vontade e dedicação.

Se você tiver experiência em alguma área, 
melhor ainda.

Aqui vai minha sugestão para você começar a 
ganhar dinheiro pela internet ainda hoje.

Que tal começar a trabalhar com o Marketing de 
Afiliados?

O que seria o Marketing de Afiliados?

Marketing de Afiliados é a forma de ganhar 
dinheiro com a indicação de produtos. 
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É um trabalho igual a um representante de vendas, 
porém com o uso da internet.

Por exemplo, eu tenho um blog, faço meu conteúdo 
e dentro deste blog eu posso apresentar 
um produto para minha audiência. 

Quando alguém comprar o produto, 
automaticamente eu ganho uma porcentagem 
de comissão sobre a venda.

Resumidamente seria esse o funcionamento do 
Marketing de afiliados.

Mas você não precisa necessariamente ter um 
site para realizar vendas.

Por isso, acho uma ideia muito boa para quem 
está começando e também para quem não 
possui dinheiro para investir.



http://bit.ly/2Mk2Gty
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Eu gosto desse tipo de serviço, pois permite que 
qualquer pessoa comece a trabalhar pela internet.

Até mesmo quem está desempregado precisando 
de uma grana para ajudar nas despesas familiares.

Tem um cara que conseguiu fazer mais de 300 mil 
reais em apenas quatro meses somente 
trabalhando neste mercado.

Clique aqui e saiba como ele trabalha.

“Se você traçar metas absurdamente altas 
e falhar, seu fracasso será muito melhor 
que o sucesso de todos” 

James Cameron



Há uma grande quantidade de cursos disponíveis 
por aí. 

Cada um com suas vantagens e desvantagens. 

Acredito que para quem está iniciando um 
excelente curso seria o fórmula negócio online. 

Qual o Melhor Curso de Marketing 
Digital Para Iniciantes?
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Você trabalha e trabalha duro e não consegue 
prosperar. 

Eu sei como é porque eu também passei por isso 
e cometia o mesmo erro. 

Dê uma chance a si mesmo e obtenha uma 
mentalidade empreendedora. 

Os outros precisam saber sobre seu trabalho, 
suas habilidades e o problema que você resolve. 

Hoje a melhor forma para divulgar seu conhecimento 
e experiência é através da internet. 

Use e abuse das redes sociais. A maioria é gratuita.

Separe um dia para cada rede social, crie um 
perfil profissional em cada uma e gere 
conteúdo de valor.
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Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e até 
mesmo o Pinterest podem te fazer crescer 
profissionalmente. 

Compartilhe conhecimento, trabalhos realizados 
e resultados conquistados. 

Siga perfis que estejam ligados diretamente 
com a sua área de atuação. Faça contatos. 

Faça seu Marketing e seja lembrado!

“Muitas das falhas da vida ocorrem quando 
não percebemos o quão próximos estávamos 
do sucesso na hora em que desistimos” 

Thomas Edison
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Como eu disse, ele consegue ganhar muito dinheiro 
através deste mercado de Marketing Digital. 

E ensina tudo sobre trabalhar online a partir do 
zero absoluto. 

Já imaginou poder ganhar de 1000 a 3000 reais 
por mês usando apenas a internet e seu 
computador?

Se livrar de chefes chatos, trânsito cada vez 
pior e principalmente aquele salário que nunca 
aumenta?

Trasformar o seu lugar preferido da casa em 
seu escritório?

Então, se você está começando e ainda não 
sabe nada sobre o assunto, eu indico o 
fórmula negócio online. Clique aqui e saiba mais.

Serve também para você que conhece este 
mercado e quer começar a ter resultados 
seguindo um passo a passo correto.
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Principalmente para você que quer iniciar seu 
negócio digital e trabalhar por conta própria. 

Não é atoa que o curso tem mais de 20 mil alunos 
e é indicado por várias pessoas que conseguiram 
sua independência financeira e se sustentam 
somente trabalhando pela internet. 

Você vai aprender a criar site, fazer divulgação 
pelas redes sociais, encontrar uma área de atuação 
na internet, além de aprender a montar uma 
estrutura de um negócio digital para você 
ganhar dinheiro de uma forma sólida. 

Veja alguns resultados: 
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É possível que você veja pessoas que sabem 
menos do que você alcançando o sucesso 
rapidamente. 

E você não consegue avançar.

O seu talento não é reconhecido.

Considerações Finais
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Muito obrigado por ter chegado até aqui. 

Agradeço pela atenção e compreensão. 

Continue me seguindo no site:

https://empreendersemlimites.com/ 

e no Instagram para receber mais conteúdos.

                  
Sucesso Sempre!!!
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https://www.instagram.com/empreendersemlimites/


