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PRINCIPAIS EMPREENDEDORES DIGITAIS DO BRASIL 

Você sabia que é possível empreender, impactar muitas vidas e ainda ganhar muito dinheiro bastando para isso 

ter apenas um computador e acesso à internet? É isso que esses empreendedores vem fazendo. Abaixo segue a 

lista dos 10 Maiores Empreendedores Digitais do Brasil e suas referências: 

1) Fórmula de Lançamento – 

Precisa lançar seu produto? O empreendedor digital Érico Rocha é a maior autoridade nesse assunto. Sua em 

seu curso on line Fórmula de Lançamento ele ensina o caminho para que você possa lançar o produto que o seu 

público quer ( as vezes o produto que o seu público quer não é o produto que você acha que ele quer ) e obter os 

6 em 7 ( Sete dígitos – R$ 100.000,00 – em uma semana ). 

2) Tráfego e Audiência – 

O empreendedor digital Samuel Pereira é o maior especialista em tráfego da internet brasileira. 

Se você pesquisou alguma coisa no Google, certamente caiu em uma das páginas dele, pois, grande parte do 

tráfego da internet brasileira é dele e dos seus sites. Samuel revela todos os seus segredos em seu curso 

Segredos da Audiência. Para quem está começando uma dica: Audiência é tudo. 

3) Marketing Digital – 

Conrado Adolpho 

O renomado autor do Best Seller Os 8 Ps do Marketing Digital e O empreendedor digital, Conrado Adolfo é 

referência no assunto. 

Conrado também é consultor, palestrante, e empreendedor digital com o seu curso 8Ps do Marketing Digital e 

seu projeto iJumper. Por isso que eles está na lista dos 10 maiores empreendedores digitais do Brasil. 

4) Relacionamentos – 

O empreendedor digital Eduardo Santorini é, juntamente com Marinho Gomes, o maior especialista em 

relacionamentos da internet brasileira quando se trata de um homem ser mais atraente e conseguir se relacionar 

com mulheres. 

Acredite, cada vez mais é difícil para os homens ( e também para as mulheres ) iniciarem um relacionamento, 

seja por timidez, medo ou a própria dinâmica das redes sociais, onde as relação ficam, na maioria das vezes, só 

no mundo virtual. 

Dono do site Atitude de Homem ele cria artigos para ajudar homens a se relacionar melhor com as mulheres e 

perderem o medo de se relacionar e toda sua experiência pode ser encontrada em seu produto Código da 

Atração. Posso confessar? Eu li o primeiro e-book dele e me dei muito bem com as mulheres. Por isso que eles 

está na lista dos 10 maiores empreendedores digitais do Brasil. 

https://www.klickmail.com.br/clique/4epcz3z2rlaz5k6qz1zz3z3
http://segredosdaaudiencia.com.br/blog/
http://8ps.com/
http://www.ijumper.com.br/aula/aovivo/
http://atitude.com/
http://hotmart.net.br/show.html?a=I1378272M&src=%22Os10Maiores%22
http://hotmart.net.br/show.html?a=I1378272M&src=%22Os10Maiores%22
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5) Marketing Digital e Multinível – 

Diretamente do garimpo de pedra ametista para o Marketing Digital. Depois de trabalhar 15 anos no garimpo, 

Marcos Trombetta graduou-se em Letras e tornou-se professor de inglês. Sentindo o desejo de vencer na vida 

criou seu próprio curso de inglês online e se dedicou a aprender Marketing Digital, tema este que ensina no seu 

curso Fontes de Renda Online. 

Hoje, principalmente através do youtube, ensima milhares de pessoas a empreenderem usando a internet e 

também é referência no multinível na empresa na qual trabalha. 

6) Desenvolvimento Pessoal – 

O grande nome no desenvolvimento pessoal é o empreendedor digital Seiiti Arata. Fundador da Arata Academy 

e do Divertieducação ele ajuda milhões de pessoas a se desenvolver nas áreas Financeiras, pessoal e 

profissional. 

Na área financeira ele conta com seu curso A Classe Alta e no desenvolvimento profissional com os cursos 

Duplique o Seu Salário e Produtividade Ninja. Também é grande produtor de artigos e vídeos nessas mesmas 

áreas. 

7) Produtos de afiliados – 

O empreendedor digital Fabiano Silva é mais conhecido pelo seu site euquerodirigir.com, porém o que poucos 

sabem é que ele também é o maior especialista na venda de produtos digitais através do sistema de afiliados. 

Fabiano juntou sua paixão que é ensinar as pessoas a dirigir, pois ele atuava com instrutor de autoescola, e o 

mundo digital. 

Essa fusão deu origem ao seu site e a partir da aí ele começou a elaborar sua estratégia de ser um afiliado de 

sucesso. Fabiano fez o processo inverso, criou um infoproduto e depois se tornou um afiliado, mas essa fórmula 

meio maluca deu muito certo, a qual ele conta nos Segredos dos Afiliados. 

8) Adsense ( Dinheiro com propaganda on line ) – 

O empreendedor digital Jonathan Taioba ensina todos os segredos de como ganhar dinheiro na internet usando 

uma ferramenta do Google chamada Adsense. 

No curso Segredos do Adsense ele ensina a ganhar U$$ 100,00 ( cem dólares ) diários na internet só usando 

essa ferramenta. 

É um empreendedor digital com anos de experiência no mercado e o maior especialista no Google Adsense. Por 

isso que eles está na lista dos 10 maiores empreendedores digitais do Brasil. 

https://marcostrombetta.com.br/
http://bit.ly/2nBLqQZ
https://www.youtube.com/user/marcosandreima
http://www.arataacademy.com/port/
http://divertiducacao.com/
http://www.arataacademy.com/port/a-classe-alta/
http://dupliqueseusalario.com/
http://www.produtividadeninja.com/
http://euquerodirigir.com/
http://segredosdosafiliados.com.br/
http://hotmart.net.br/show.html?a=J696000M&src=%22Os10Maiores%22
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9)Emagrecimento e Fitness – 

Vinicius Possebon é o educador físico e empreendedor digital que está revolucionando a forma de 

emagrecimento no mundo. 

Vinicius depois de muito estudo e pesquisa na área descobriu que estamos fazendo atitudes erradas, desde a 

década de 1940, que achávamos que emagrecia, mas não. Uma das coisas que suas pesquisas mostraram e que 

atividade aeróbica de 60 minutos ou mais não é eficaz para perder gordura ou emagrece. 

Vinicius ensina todo o seu conhecimento, e ainda mostra os resultados das pessoas que fizeram sua técnica, no 

curso Queima de 48 horas. Por isso que eles está na lista dos 10 maiores empreendedores digitais do Brasil. 

10) Sistema de afiliados e Plataforma de Comercialização de 

Infoprodutos – 

O empreendedor digital João Pedro Resendo, ou JP, simplesmente criou o maior shopping de infoprodutos com 

afiliados do Brasil, o HotMart. 

O sistema funciona assim: você se cadastra no site, escolhe os produtos que tem a ver com o perfil do seu 

público e nicho de mercado no qual você atua ( são produtos digitais de terceiros como e-books, vídeo-aulas, 

cursos on line, dentre outros ) então você oferece os produtos, seu público compra e você recebe uma 

porcentagem sobre o valor do produto pela venda. 

Você não precisar criar um infoproduto, basta apenas achar o público certo que quer consumir um determinado 

infoproduto, se afiliar ao infoproduto através do HotMart e promover o encontro do público e do infoproduto. 

Uma das melhores maneiras para começar com vendas de produtos na internet é sendo afiliado. Por isso que 

eles está na lista dos 10 maiores empreendedores digitais do Brasil. 

  

 

 

 

 

 

http://www.hotmart.com.br/

