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Alguma vez você já pensou em deixar para trás seu 
emprego estável, com pagamento de salário certo na 
data combinada, aquele chefe autoritário e as normas 

engessadas de uma empresa pela vida imprevisível e ágil 
de empreendedor?  

 

Pois saiba que é preciso muita coragem, disposição e 
trabalho para enfrentar os desafios e oportunidades que 
surgirão e fazer seu negócio dar certo, mas certamente 
sua motivação para fazer isso será completamente 
diferente.  

 

Nesse e-book você vai aprender sobre um tipo de 
negócio que gera excelentes resultados e muita 
lucratividade, quando utilizada da maneira correta. Estou 
falando do mercado de vendas pela internet. 

 

Hoje você vai conhecer esse mercado que tem números 
surpreendentes e que não para de crescer.  

 

Você vai conhecer o caminho a percorrer para se 
transformar em um empreendedor de sucesso, deste a 
forma mais prática para encontrar produtos para vender 
no Marketplace da América Latina. E receberá de bônus 
no seu e-mail, um roteiro para a construção de descrições 
perfeitas para seus produtos.  

 

Vamos seguir juntos nessa caminhada que começa 
agora. 

  

Leonildo Bevilaqua 
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Motivação para empreender 

  

Em momentos de crise econômica é muito comum 
identificarmos um aumento considerável no número de 
pessoas que encontram no empreendedorismo uma forma 
de trabalhar e ganhar a vida.  

 

Mas também existem aquelas pessoas que sempre tiveram o 
sonho de ter o próprio negócio, ser dono, chefe e poder 
controlar e administrar o seu ideal.  

 

Nesse plano surge também a vontade de ter mais qualidade 
de vida, liberdade de horários, poder estar mais próximo da 
sua família.  
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Algumas pessoas conseguem identificar oportunidades no 
mercado, necessidades de um nicho específico, ou possuem 
uma ideia que pode ajudar muitas pessoas a sanar algum 

problema.  

 

Essas pessoas acreditam no potencial da sua oportunidade e 
buscam o empreendedorismo para trilhar seu rumo dessa 
direção.  

 

Nesse meio é imprescindível utilizar o poder cognitivo, ou seja, 
sua capacidade de avaliar a situação apresentada e 

identificar cenários futuros, fazendo análises críticas, 
mensurando investimentos e mais do que tudo, estimando 
lucros e prejuízos. Tudo isso com muita agilidade, pois a 
oportunidade passa.  

 

Após decidir que você quer mesmo empreender chega o 
próximo passo que é decidir o tipo de negócio em que irá 
investir.  

 

Ao iniciar um negócio próprio será preciso desenvolver uma 
marca, pensar em público-alvo, realizar pesquisas de 
mercado, escolher produtos.  
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A Internet para empreender 

 

Há algum tempo que a internet deixou de ser apenas uma 
ferramenta de entretenimento ou mesmo informação e hoje 
ela oferece diversas opções excelentes de ganhar dinheiro.  

 

No lugar do que antes exigia um investimento alto, 
condizente com o aluguel de loja física, contratação de 
funcionários e muitos outros gastos, hoje é possível ganhar 
dinheiro dentro de casa, com investimento quase irrisório se 
formos comparar com o modelo anterior.  

 

A demanda por produtos e serviços diferentes aumenta as 
possibilidades de negócio.  

 

São diversas modalidades de negócio na internet, que 
interagem com uma infinidade de nichos de mercado. A 
grande sacada é descobrir qual se encaixa melhor ao seu 
perfil de empreendedor.  

 

Algumas pessoas utilizam esse meio para complementar a 
renda familiar, enquanto outras já encaram o 
empreendedorismo online com um negócio sério e realizam 
nele o sonho de ter uma empresa de sucesso.  

 

A internet também proporciona novos conceitos de trabalho 
e permite que as pessoas tenham maior qualidade de vida, 
podendo trabalhar em casa ou mesmo durante viagens. A 
flexibilidade de local e horário de trabalho são as grandes 

características do trabalho na internet.  
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O marketplace é um conceito de modelo de negócio que 
funciona como um shopping center virtual.  

 

É um local onde produtos são disponibilizados por lojistas 
para serem adquiridos por consumidores, ou seja, um 

mercado no mundo online. 

 

Nele, vários lojistas colocam seus produtos a venda em um 
único canal.  

 

É um negócio vantajoso para o consumidor, já que o 
marketplace reúne diversas marcas e lojas em um só lugar, 
e facilita a procura pelo melhor produto e melhor preço. 
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Diversas empresas mundialmente conhecidas participam 
desse mercado: Americanas, Shoptime, Walmart, Mercado 
Livre, OLX e Bom Negócio, por exemplo.  

 

Mas por que esse modelo de trabalho é tão popular? 

 

Os marketplaces de produtos novos e usados foram 
responsáveis por um faturamento de R$ 73,4 bilhões em 2017, 
um aumento de 21,9% em relação ao ano anterior. Os dados 
são do 37º Webshoppers, apresentado pela Ebit.  

 

Os marketplaces parceiros representam 18,5% do comércio 
eletrônico, com R$ 8,8 bilhões em faturamento. 

 

Para acompanhar essa oportunidade do mercado, diversas 
estratégias podem ser adotadas, e não precisam estar 
diretamente ligadas à criação de uma loja virtual 
inicialmente e nem à produção de itens. 

 

Na verdade você não precisa nem ser produtor ou 
fabricante. Se você souber encontrar os melhores 
fornecedores pode revender produtos e ter muito lucro com 
isso.   
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Quem opera em marketplaces possui inúmeras vantagens e 
conta com benefícios em relação ao marketing, 
comunicação e também com toda a infraestrutura, como o 

atendimento ao consumidor, sistemas de pagamento e tudo 
que esteja relacionado ao uso de uma plataforma 
tecnológica de ponta para a venda dos produtos. 

 

Mas, assim como em qualquer negócio, é necessário um 
bom planejamento e o acompanhamento do mercado para 
aproveitar oportunidades e garantir condições diferenciadas 
para os clientes. 
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Diante da enorme concorrência as questões que 
normalmente assombram quem está entrando nesse mundo 
de vendas online estão relacionadas a encontrar e 

conquistar seus clientes. E a resposta para essas dúvidas está 
relacionada ao nicho de mercado.  

 

O que é nicho de mercado? 

 

Nicho de mercado é um sub mercado dentro de um 
segmento de atuação. São pequenas parcelas de 
consumidores, inseridos em um segmento maior, que 

possuem características semelhantes e necessidades 
específicas que podem não estar sendo atendidas pelo 
mercado.  

 

A identificação desses nichos de mercado é essencial para 
conhecer melhor os clientes envolvidos e criar produtos 
específicos.  
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Qual é a importância do nicho de mercado para um 
negócio 

 

No empreendedorismo, a identificação de público é 
essencial para garantir o sucesso nos resultados. Saber quais 
são as características do público–alvo é o que determina 
que as relações entre clientes e empresa serão relevantes e 
conseguirão proporcionar o crescimento nas vendas. 

 

Quando falamos de nicho de mercado, nos referimos a um 
segmento bem específico e facilmente identificável. 

Trabalhando com esse conceito é perfeitamente possível 
traçar as características desse público e identificar os 
produtos ou serviços que podem se destacar entre essas 
pessoas. 

 

Além disso, se torna mais fácil estabelecer um 
relacionamento com essas pessoas já que a empresa 
conhece seus interesses, seus costumes e características e 
pode interagir de maneira adequada, oferecendo 

conteúdo e produtos relevantes.  
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É impossível encontrar um produto ou serviço que atenda as 
expectativas de todos os públicos, isso porque cada pessoa 
é diferente da outra, e cada um tem interesses e perfis 

diferentes também.  

 

Dessa forma, a escolha do nicho de mercado é uma das 
etapas mais importantes da criação de uma empresa, 
principalmente de vendas online, porque determina o 
público ideal, permite fazer pesquisas e identificar 
tendências, conhecer os concorrentes e criar estratégias 
específicas que proporcionarão resultados.  

 

As principais dificuldades encontradas na busca de um 
nicho de mercado estão relacionadas com:  

 

 Se basear em suposições e não em fatos concretos 

 

 Preocupação com a concorrência 

 

 Ouvir muitas opiniões 

 

 AQUI CABE UMA DAS ORIENTAÇÕES MAIS IMPORTANTES 
PARA SUA CARREIRA COMO EMPREENDEDOR... 

 

Procure trabalhar com produtos que você tenha mais 
afinidade e que ao mesmo tempo você perceba que tem 
grande aceitação pelo público. (Tente equilibrar as coisas... 
Produto + Preço + Qualidade + Baixa Concorrência).  
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Vantagens de definir um nicho de mercado 

 

Uma das grandes vantagens de estabelecer o nicho de 
mercado da sua empresa é a exploração de novos 
segmentos buscando suprir demandas e oportunidades que 
ainda não receberam a atenção  dos concorrentes.  

 

Mesmo que o segmento possua bastante concorrência e 
empresas já atuantes, quando você determina que sua 
participação será para um público específico, acaba 
aumentando o seu potencial de sucesso.   

 

Muitas vezes, tornar-se relevante em um nicho é bem mais 
fácil do que disputar um mercado com muitos concorrentes, 
principalmente se seu negócio está no início.  

 

As principais vantagens  que sua empresa obtém quando 
define um nicho de mercado são: 

 

 Menor concorrência 

 

Nichos de mercado possuem menor concorrência e são 
menos explorados oferecendo muitas oportunidades de 
produtos e serviços para quem se insere no segmento. 
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 Público mais qualificado para sua oferta 

 

Com a especificação de produtos ou serviços voltados para 
um nicho de mercado a chance de ser considerado 
autoridade é grande, até mesmo devido ao número de 
concorrentes.  

 

Os conteúdos disponíveis relacionados a nichos de mercado 
muitas vezes são escassos e assim, quem se especializa 
nesses conteúdos consegue melhores resultados nos 
buscadores.  

 

As pessoas que buscarem a sua empresa farão isso com 
intenção de compra pois as buscas genéricas terão sido 
realizadas previamente.    
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Como escolher o seu nicho de mercado 

 

Se você pretende abrir um negócio o ideal é que você 
domine ou, pelo menos, tenha interesse no nicho que a  sua 
nova empresa irá trabalhar, isso porque você deverá 
estudar muito sobre o segmento para entender os detalhes 
e perceber as oportunidades do setor e não há nada mais 
chato do que estudar algo que você não tem interesse.  

 

Se você já tiver domínio, ou seja, se já trabalhar na área ou 
tiver ela como hobby, sendo algo que você realmente 

conheça e que talvez até faça parte do público-alvo, será 
mais fácil interpretar o mercado, conversar com os clientes e 
descobrir as necessidades ainda não solucionadas desse 
segmento.   

 

Mas se você não possui esse domínio em nenhuma área 
específica, ou não percebe um segmento, existem algumas 
dicas que podem ajudar a descobrir. 

 

1. Liste as atividades que você mais gosta de fazer  

 

Nessa etapa não pare para fazer considerações, apenas 
relate tudo o que você sente prazer em fazer. Pense em 
hobbies, nos seus trabalhos anteriores, nos planos de futuro, 
nos sonhos de infância, etc. 

 

 

15 

http://leonildobevilaqua.com/
mailto:contato@leonildobevilaqua.com.br
https://www.facebook.com/leonildobevilaqua.com.br
https://www.instagram.com/leonildobevilaqua/
https://twitter.com/leobevilaqua10
https://www.youtube.com/channel/UCw4jvX3jMFv-Vm8ZRAnHSUg?view_as=subscriber


2. Reduza a lista para as atividades que você desempenha 
bem 

 

Aqui começa a complicar um pouco. É preciso entender 
que nem sempre o tema que você mais tem interesse é o 
ideal para você abordar.  

 

É bem provável que você já tenha alguma habilidade que 
possa render um retorno financeiro mais rápido. Responda 
as seguinte perguntas: 

  

 Quais são as suas conquistas na área escolhida? 

 Você é referência no assunto? 

 Já trabalhou com o tema antes? 

 Tem algum método e ele funciona? 

 Sua mensagem é percebida com facilidade? 

 

Seu nicho surgirá no ponto de encontro entre seus interesses 
e experiências. 
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3. Amplie suas possibilidades 

 

Se o seu objetivo com a abertura de uma empresa é ganhar 
dinheiro, é importante que o nicho escolhido seja rentável, 
ou seja, tenha demanda e público.  

 

Para descobrir se um nicho de mercado tem demanda 
você pode começar através de pesquisas na internet. Se a 
busca não obtiver resultados satisfatórios, por causa da 
ausência de conteúdo ou pela superficialidade da 
abordagem, é um indício de espaço inexplorado. 

 

Mas além de identificar o assunto inexplorado, é preciso 
saber se existe demanda. E para isso o ideal é utilizar 
ferramentas gratuitas disponíveis da internet, como a 
Keywords Tools do Google, que gera relatórios sobre 
quantidades de buscas realizadas mensalmente de 
determinado tema ou palavra-chave na internet.  

 

Verifique qual é o volume de pesquisas pelo assunto do seu 

nicho de mercado na internet. Descubra também se existem 
outras empresas oferecendo produtos ou serviços 
semelhantes aos que você pretende oferecer. Se encontrar, 
pesquise sobre a utilização deles e possíveis falhas.  

 

O ideal é encontrar um mercado que possua alta demanda 
e pouca competição.  
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4. Entenda as tendências  

 

Tendências são assuntos que possuem grande procura, mas 
também grande oferta e ser mais um no meio da multidão 
de pessoas oferecendo os mesmos serviços, produtos ou 
conteúdos não fará você se destacar e ser bem-sucedido.  

 

Algumas ferramentas gratuitas, como o Google Insights, 
podem ajudar a encontrar sugestões de assuntos e subníveis 
relacionados ao tema pesquisado.   

 

5. Analise se o nicho escolhido é o ideal para competir 

 

Tão importante quando descobrir o nicho é identificar se 
você conseguirá competir nele. Para isso é preciso definir um 
diferencial competitivo do seu produto ou serviço em 
relação aos concorrentes.  

 

Não perca a coragem ao perceber as ofertas no mercado. 
Identifique as oportunidades ainda não exploradas e 

encontre o espaço para o seu negócio. Faça uma pesquisa 
minuciosa da concorrência.  

 

 

 

18 

http://leonildobevilaqua.com/
mailto:contato@leonildobevilaqua.com.br
https://www.facebook.com/leonildobevilaqua.com.br
https://www.instagram.com/leonildobevilaqua/
https://twitter.com/leobevilaqua10
https://www.youtube.com/channel/UCw4jvX3jMFv-Vm8ZRAnHSUg?view_as=subscriber


6. Realize testes 

 

Após ter escolhido um nicho de mercado, ter realizado 
pesquisas sobre demanda e concorrência, chega a hora de 
testar a procura pelos produtos escolhidos.   

 

No primeiro momento, você pode se surpreender com a 
procura por produtos que não estejam em primeiro plano. 
Desta forma, vá corrigindo o curso e aumentando o estoque 
destes produtos que tem mais saída. 

 

Se houver muita procura, certamente suas pesquisas estão 
corretas e você pode investir nelas, caso contrário, você 
precisa recomeçar para encontrar novos produtos.      
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O Mercado Livre é um dos sites mais conhecidos do Brasil e 
quando se pensa em um local para vender na internet ele 
está sempre na lista das melhores opções. 

 

Uma das principais dúvidas de quem entra nesse mercado 

é sobre como comprar produtos para revender e também 
sobre as técnicas certas para se obter sucesso nesse ramo. 

 

Afinal, o lucro vem justamente de conseguir preços abaixo 
do mercado para comprar e assim fazer da venda um 
negócio lucrativo para o cliente.  

 

Existem algumas dicas e técnicas que podem ser utilizadas 
para fechar as melhores parcerias e conseguir os melhores 

preços.  
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Descobrindo onde comprar produtos para revender 

 

O seu primeiro desafio na hora de comprar produtos para 
revender no Mercado Livre é, simplesmente, descobrir os 
locais ou fornecedores de confiança para adquirir suas 
mercadorias. 

 

A maioria das pessoas que conseguem os melhores 
negócios, oferecendo os melhores preços, importam 
produtos baratos no exterior para revender mais caro aqui 
no Brasil.  

 

A dica é vender a um preço que você tenha lucro e que 
ainda por cima seja mas barato do que nas lojas 
tradicionais. 

 

Mas é preciso saber quais são os locais corretos, os 
fornecedores de confiança e todo o processo de 
importação. Pesquisa, pesquisa e mais pesquisa...  

 

Para isso é preciso estudar o mercado, buscar 
conhecimento e entender todas as minúcias do processo. 
Entenda que como qualquer profissão você precisa ir se 
especializando para fazer com que se negócio cresça 
diariamente. 
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Outra ótima forma de conseguir fornecedores é buscar 
parcerias com fábricas ou lojas da sua cidade.  

 

Ofereça o seu serviço de vender o produto da empresa  
pela internet. Muitas lojas, principalmente em pequenas 
cidades, ainda não vendem pela internet.  

 

Certamente você conseguirá várias lojas interessadas. 
Negocie a forma de pagamento, se vai ser comissão ou 
preço fixo. 

 

Mais uma opção de encontrar produtos com preços mais 
baixos é encontrar um produto que seja interessante para o 
seu nicho de mercado e entrar em contato direto com o 
fabricante. Isso também permite boas parcerias e 
lucratividade. 

 

A venda de produtos usados também pode ser uma boa 
forma de ganhar dinheiro. Procure em classificados e 
encontre produtos vendidos abaixo do preço. Depois venda 

pelo preço de mercado e embolse o lucro da operação, e 
siga repetindo sistematicamente este processo.  
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#1 – Trate seu cliente de forma 100% honesta e com 
agilidade. 

 

Entenda que as pessoas que chegaram até seus anúncios e 
fizeram algum tipo de pergunta para você são 
necessariamente aquelas mais propensas a comprar o que 
você está vendendo. 

 

O caminho já está mais do que meio andado. Neste ponto, 
seja totalmente honesto sobre seu produto e responda com 
agilidade.  

 

Responda para você mesmo. Quando você faz uma 
pergunta para alguém na internet não gostaria de ter a 
resposta de imediato? 

 

Este é um dos segredos mais explícitos e que pouquíssimas 

pessoas entendem.  
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#2 – Tenha um nome de loja que seja encontrado no 
Google 

 

A maioria das pessoas pesquisa o nome do vendedor ou da 
loja no Google ou nas redes sociais, buscando reclamações 
ou possíveis problemas, antes de efetivar a compra.  

 

E isso é ótimo! Uma vez que elas encontrem seu site ou perfil 
social, elas poderão negociar com você diretamente, sem 
obrigar você a pagar as taxas por venda do Mercado Livre.  

 

#3 – Respeite as regras do mercado livre 

 

Leia muito bem os termos de uso do Mercado Livre e 
respeite as regras.  

 

Uma das regras mais quebradas e que terminam em contas 
canceladas é tentar dar seu telefone ou e-mail no campo 
de comentário dos anúncios. Isso é proibido!  

 

Não faça isso e nem quebre nenhuma das regras de uso. 
Todo seu trabalho para construir uma boa reputação no site 
poderá ir por água abaixo. 

 

Este pode ser o negócio que você estava procurando por 
toda a sua vida. Então tenha zelo e verá que a magia 
acontecerá. 
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#4 – Crie anúncios que vendem 

 

• O título do seu anúncio deve conter as palavras que seu 
cliente vai buscar no campo de busca do Mercado Livre. 
Na hora em que você estiver escrevendo o título imagine 
o que o seu cliente irá digitar. Dessa forma a sua oferta 
será uma das primeiras a ser mostradas.   

 

• Tente inserir as 10 fotos permitidas pelo ML, se possível em 
alta resolução e com foco nos detalhes. Tire fotos do 
produto com fundo branco, de acordo com as melhores 

práticas instituídas pelo site. Isso aumenta o desejo de 
compra e a credibilidade do anúncio. 

 

• Informe as especificações técnicas e os detalhes sobre o 
produto no anúncio. Caso o produto seja 
usado, descreva também os defeitos (arranhões, erros, 
etc.); e finalize com os pontos fortes e mencionando que 
os erros não atrapalham o uso. 
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• Faça vídeos sobre o produto mostrando os detalhes e 
até ele sendo usado, se possível.  

 

• Use gatilhos mentais como “últimas unidades”, “produto 
exclusivo”, “oportunidade” e qualquer outra informação 
que faça com que o visitante do seu anúncio se sinta 
mais instigado a garantir a compra com medo de perder 
algo. 

 

• Ofereça frete grátis sempre que possível. Isso torna a 
oferta ainda mais atraente. Lembre-se de mencionar 

que este frete está condicionado a determinadas 
regiões de acordo com o próprio Mercado Livre. 

 

• Se você disponibiliza seus produtos a pronta entrega, 
anuncie isso como uma vantagem. Alguns clientes  
preferem pagar um pouco a mais e receber os produtos 
mais rápido; 
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#5 – Construa sua reputação, é seu maior ativo para vender 
no mercado livre 

 

Você deve sempre buscar receber qualificações positivas 
para aumentar sua reputação e credibilidade na 
plataforma. Dessa forma os clientes confiarão cada vez 
mais em você.  

 

Sempre ofereça bons produtos, bom serviço de 
atendimento pós-venda  e esforce-se para receber 
feedbacks qualificados dos seus clientes. 

 

#6 – Venda produtos a preço de custo com o único objetivo 
de “aquecer sua conta” recém criada. 

 

Uma dica para quem está iniciando neste mercado e 
precisa começar a construir a sua reputação na plataforma 
é colocar a venda produtos fáceis de vender, de boa 
qualidade e muito baratos, podendo ser até mesmo a 
preço de custo.  

 

Seu objetivo nesse momento não é ter lucro, mas fazer uma 
base de clientes e receber várias interações positivas. Isso 
irá inevitavelmente alavancar sua reputação no Mercado 
Livre.  

 

Com essas boas opiniões positivas de seus clientes você terá 
mais força para crescer e continuar vendendo dia após dia. 
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#7 – Aceite mercado pago 

 

O Mercado Pago é um sistema de pagamento interno do 
Mercado Livre, que garante uma compra segura tanto para 
vendedores quanto para compradores.  

 

É importante oferecer essa opção para aqueles clientes 
que se sentem inseguros de usar Mercado Pago. Eles têm 
medo de comprar o produto, não receber, e ainda no final 
ficar sem o dinheiro.  

 

No Mercado Pago esse problema é resolvido, pois o 
dinheiro fica “vinculado” até que a negociação seja 
finalizada por vendedor e cliente. 

 

Você pode utilizar esse meio de pagamento juntamente 
com outros.  

 

#8 – Faça um pós-venda de qualidade 

 

O atendimento pós-venda precisa ser feito com cuidado. 
Logo após o pedido, envie um e-mail ou mande uma 
mensagem agradecendo pela compra e informando que o 
pedido está sendo processado. 

 

E mantenha o contato durante todo o processo. Envie o 
código postal de rastreamento para o cliente, isso evita 
muitos problemas e reclamações. 
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Outra dica interessante é enviar cartões de visitas, panfletos 
ou qualquer outro material para divulgar sua marca junto 
com o produto, divulgando sua loja virtual fora do Mercado 

Livre e sua página nas redes sociais.  

 

Dessa forma o cliente pode entrar em contato diretamente 
com você nas próximas vezes que desejar comprar algum 
produto que você venda. 

 

#9 – Busque a profissionalização do seu negócio 

 

A internet revolucionou o mercado. Graças à rede você 
tem a possibilidade de vender por conta própria e competir 
com lojas gigantes, alcançando ótimos resultados e 
lucratividade.  

 

Mas para isso dar certo você precisa buscar capacitação 
através de cursos específicos sobre a sua área de atuação 
que poderão ensinar você a empreender de forma mais 
profissional, corrigindo seus pontos fracos, melhorando seus 

pontos fortes, e transformando você em um empreendedor 
de sucesso.  

 

 

 

29 

http://leonildobevilaqua.com/
mailto:contato@leonildobevilaqua.com.br
https://www.facebook.com/leonildobevilaqua.com.br
https://www.instagram.com/leonildobevilaqua/
https://twitter.com/leobevilaqua10
https://www.youtube.com/channel/UCw4jvX3jMFv-Vm8ZRAnHSUg?view_as=subscriber


SE VOCÊ GOSTOU DESTE CONTEÚDO...  

 

Aproveite e dê uma passada em minhas redes sociais e em 
meu blog. Tem muito conteúdo bacana a sua disposição. 

 

Meu site:  

https://leonildobevilaqua.com.br 

 

Você também pode me encontrar ↴ 

 

Facebook  

https://www.facebook.com/leonildobevilaqua.com.br 

 

Blog:  

https://leonildobevilaqua.com 

 

Instagram:  

https://www.instagram.com/leonildobevilaqua 

 

Twitter:  

https://twitter.com/leobevilaqua10 

 

LinkeIn:  

https://www.linkedin.com/in/leonildo-bevilaqua-8bba43173/ 

 

UM FORTE ABRAÇO E MUITO SUCESSO PARA TODOS NÓS! 

 

Leonildo Bevilaqua 

Especialista em Criação de Cursos que Geram Renda 
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