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Dicas Práticas de Como Trabalhar e 
Ganhar Dinheiro Online  

 

 

A internet se tornou um excelente espaço para se trabalhar. Além de 

possibilitar que as pessoas trabalhem em casa, ela possui várias 

oportunidades para se ganhar dinheiro online. Hoje, qualquer um pode 

começar um negócio na internet com pouquíssimo investimento.  

Além de derrubar fronteiras geográficas, a rede oferece uma série de 

ferramentas para quem deseja entrar no mercado digital. Fazer sucesso 

com um negócio online exige apenas dedicação, paciência e espírito 

empreendedor. 

Existem várias formas de se ganhar dinheiro online, mas, a melhor opção, 

sem sombra de dúvidas é o marketing de afiliados. Essa é uma tendência 
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mundial que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil, 

principalmente por conta do crescimento do setor de e-commerce no 

País.  

Somente no ano de 2016, o segmento faturou em torno de R$ 53,4 

bilhões, cerca de 11% a mais do que em 2015. Para 2017, a Associação 

Brasileira de Comércio Eletrônico estima que o setor chegue a marca de R$ 

59, 9 bilhões. Nesse sentido, o marketing de afiliados é uma excelente. 

 

O Que é e Como Funciona o Marketing 
de Afiliados 

 

Esse modelo de trabalho surgiu no final da década de 90, quando algumas 

empresas norte-americanas começaram a perceber o potencial da 
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internet para criar novos negócios e maneiras de se ganhar dinheiro. 

Muitos especialistas afirmam que a Amazon foi a pioneira a usar essa 

estratégia. 

No Brasil, essa tendência começou a surgir no ano de 2000, mas só 

ganhou realmente força a partir de 2011, com a chegada da Hotmart, 

considerada uma das maiores plataformas de marketing de afiliados e 

distribuição de conteúdo digital. Atualmente, ela possui mais de 700 mil 

pessoas engajadas.  

O programa de afiliados, basicamente, é um serviço de publicidade online 

no qual o Afiliado comercializa e divulga produtos e serviços de um 

anunciante e recebe comissões pelas vendas e pelas campanhas 

publicitárias que ele promove para divulgar o produto.  

O grande diferencial desse modelo de negócio, é que ele serve tanto para 

quem deseja obter uma renda fixa todo o mês, quanto para àqueles que 

querem apenas ganhar um dinheiro extra. Tudo vai depender da sua 

disponibilidade de trabalho e das ferramentas que você irá utilizar. 

Mas como você vai ganhar dinheiro online com o marketing de afiliados? 

A resposta é simples, tendo um canal de conteúdo. Não precisa ser 

necessariamente, um site ou blog, uma página no Facebook ou uma 

conta no Instagram também servem como meios de divulgar produtos e 

serviços.  

Os ganhos mensais variam conforme a abordagem e dedicação do 

afiliado. Muitos chegam a ganhar mais de R$ 10 mil por mês mantendo 
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uma rotina de trabalho estável, e sem precisar sair de casa, tudo é 

questão do quanto de tempo você está disposto a dedicar.  

O Afiliado pode trabalhar com vários anunciantes ao mesmo tempo, e 

com diferentes canais de conteúdo. Você pode, por exemplo, divulgar 

uma marca de roupas no Instagram, e, em paralelo, promover os serviços 

de uma consultora de TI no Facebook. Tudo vai depender da sua maneira 

de trabalhar. 

A flexibilidade desse modelo de negócios é um dos grandes diferenciais. 

Você não precisa se prender a horários e setores específicos, basta ter um 

espírito empreendedor, um olhar inovador e dedicação.  

Tipos de Afiliados  

Antes de ingressar no mercado digital 

com o marketing de afiliados, é 

preciso estabelecer que tipo de 

afiliado que você é. Isso irá fazer toda 

a diferença no seu método de 

trabalho. Cada um possui 

características próprias, bem como diferentes focos de atuação. 

 Afiliado Autoridade: Possui uma presença forte 

dentro da internet, principalmente no seu nicho de 

atuação. Como o próprio nome diz, é considerado uma 

verdadeira autoridade no ambiente digital. Possui uma 

imagem sólida e um grande número de seguidores fiéis. 
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Esse tipo de afiliado possui muito mais trabalho, pois ele precisa 

construir e manter uma credibilidade perante os usuários. 

Contudo, o retorno financeiro é excelente já que ele irá ter uma 

audiência fixa, o que irá gerar um tráfego muito maior. 

 

Esse tipo de profissional, geralmente trabalha com diversos canais 

de conteúdo, tornando, assim, sua presença na internet mais forte. 

Contudo, ele precisa produzir conteúdos de qualidade com uma 

certa frequência para conseguir manter a atenção do seu público.  

 

Além disso, os investimentos desse tipo de afiliados são muito 

baixos. Hoje é possível criar diferentes canais de conteúdo (sites, 

blogs, Facebook, Instagram, canal no Youtube e etc) de forma 

gratuita.  

 

 Afiliado Árbitro: Esse tipo de profissional atua 

mais como um mediador entre o anunciante e o 

público. Ele não precisa ter uma presença forte na 

internet, pois seu foco é na geração de tráfego, e na conversão de 

audiência em vendas.  

 

O diferencial desse afiliado é que ele pode trabalhar com vários 

nichos diferentes, com variadas formas de campanhas 

publicitárias. Esse tipo de profissional precisa sempre estar se 

atualizando constantemente para sempre estar por dentro das 

tendências do marketing digital. 
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Assim como o Afiliado Autoridade, ele também pode atuar utilizar 

vários canais de conteúdo, mas sem a necessidade de “mostrar a 

cara” no ambiente digital. Ele atua, basicamente, no backstage do 

mercado digital, promovendo vendas por meio de geração de 

tráfego. 

 

Existem milhares de Afiliados Árbitro que fazer grande sucesso 

nesse modelo de negócios, mas que ninguém conhece, justamente 

porque eles não aparecem. 

 

 Afiliado Produtor: Além de divulgar produtos e 

serviços de anunciantes, esse tipo de o profissional 

também pode promover suas próprias criações.  

 

Com seus próprios conhecimentos ele pode produzir uma série de 

produtos e comercializá-los por meio do programa de parceiros, 

seja se autopromovendo, ou, contratando outros afiliados.  

 

No caso desse tipo de profissional, o bom relacionamento não só 

com a audiência, mas, também, com outros afiliados é essencial 

para que consiga promover os conteúdos da melhor maneira 

possível. 

Para decidir que tipo de afiliado você é, pense com calma no seu estilo 

atuação e trabalho. Tenha em mente as metas que deseja alcançar, e 

como irá trabalhar para atingi-las  

http://rendalivreonline.com
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO


              Como começar um Negócio Online do ZERO:  

Renda Livre OnLine – Dicas de como trabalhar OnLine :  

Clique Aqui 

Avalie se você tem dinamismo para construir uma imagem sólida na 

internet e se tornar um Afiliado Autoridade; se prefere atuar de forma 

mais invisível como um Afiliado Árbitro; ou se possui conhecimentos para 

compartilhar como o Afiliado Produtor. 

Quais Produtos Posso Vender? 

 

 

 

O Marketing de Afiliados trabalha com a venda de produtos digitais 

(infoprodutos), como, também físicos, tudo vai depender da plataforma 

que você irá se afiliar. 

Atualmente, a venda e promoção de infoprodutos é muito mais 

vantajosa, pois o parceiro não depende do estoque do anunciante, e não 

precisa se preocupar com questões logísticas. Existem vários tipos de 

http://rendalivreonline.com
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO


              Como começar um Negócio Online do ZERO:  

Renda Livre OnLine – Dicas de como trabalhar OnLine :  

Clique Aqui 

produtos digitais, mais alguns são mais populares dentro dos programas 

de parceiros. 

 E-books: Com o crescimento do mercado 

brasileiro de livros eletrônicos, esse tipo de 

infoproduto tem se tornado cada vez mais popular. 

Além disso, o aumento do uso de dispositivos mobile também tem 

ajudado nas vendas desse tipo de conteúdo. 

 

Existem e-books dos mais diversos temas, desde dicas de 

relacionamento até receitas veganas. Eles, geralmente, são 

disponibilizados nos formatos: PDF, EPUD, MOBI, AZW e ODF. 

 Cursos Online: Buscar conhecimento por meio 

da internet já se tornou um hábito entre os usuários da 

rede. Por conta disso, os cursos online são excelentes 

opções de produtos digitais para serem vendidos ou 

promovidos.  

 

Aqui, um ponto importante a ser destacado é que você precisa 

deixar claro para a audiência e compradores se o material serviço 

oferece ou não certificação. 

 

 E-magazines: As revistas digitais também são 

bem populares na web. Cada vez mais segmentadas, 

elas oferecem aos usuários todas as informações de 

uma revista física, mas ocupando apenas alguns MB.  
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 Assinaturas: Esse tipo de produto é bastante 

focado pelos afiliados, pois geram receitas 

recorrentes. É possível oferecer desde a assinatura de 

uma revista digital periódica, até o acesso mensal a 

fóruns e salas de bate-papo. 

 

 Pacotes de Serviços: Existem centenas de 

empresas que oferecem pacotes dos mais variados 

serviços: consultoria de TI, orientações jurídicas, 

trabalhos de contabilidade e, até mesmo, dicas de 

relacionamento.  

 

A busca por esse tipo de produto também é muito alta. Atualmente, 

com a correria do dia a dia as pessoas procuram resolver a maioria 

dos problemas de forme online, terceirizando o trabalho para 

profissionais qualificados.  

Essas são apenas algumas opções de infoprodutos que podem ser 

comercializados e divulgados por meio do marketing de afiliados. É 

importante ressaltar que algumas plataformas podem ofertar apenas 

alguns tipos específicos de produtos digitais 
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Como Gerar Receita Com o Marketing 
de Afiliados? 

 

 

Uma das dúvidas mais comuns quando alguém pensa entrar em um 

programa de parceiros é como se gera receita com esse tipo de modelo 

de negócios. Existem várias maneiras, na verdade, tudo vai depender do 

produto que você está divulgando, a demanda do anunciante e as opções 

da plataforma. 

Além disso, também é preciso levar em conta que tipo de afiliado você é 

para avaliar quais os métodos de monetização que mais se encaixam no 

seu modo de atuação. Outra dica é não se prender a um único formato. 

Trabalhe com várias opções para obter mais resultados.  
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 CPC (Custo por Clique): Esse tipo de método é 

mais indicado para os Afiliados Autoridade, pois a 

remuneração irá depender da quantidade de cliques 

nos anúncios de produtos nos canais de conteúdo. 

Logo, quanto maior a audiência maior a taxa de cliques.  

 CPA (Custo por Ação): Nessa opção, o anunciante 

irá determinar a ação que o usuário terá que fazer, 

bem como o valor que será recebido por ela.  Ela pode 

ser, por exemplo, a inscrição em um newsletter ou o cadastro em 

algum portal. 

 CPL (Custo por Lead válida): Esse método segue 

a mesma dinâmica do CPA, contudo, para que o 

afiliado recebe a comissão, o anunciante tem que 

validar a ação.  

 CPM (Custo por Mil Impressões): O formato é 

especificamente usado em banners e anúncios de 

publicidade. Nele, o anunciante determina um valor 

para cada mil visualizações da campanha.  

 CPF (Custo por Formulário): Aqui, o afiliado irá 

redirecionar o usuário para uma página própria do 

anunciante para que o mesmo preencha algum tipo de 

formulário. Pode ser uma avaliação de satisfação, ou uma pesquisa 

de opinião, por exemplo.  

 CPV (Custo por Venda): Esse é um dos métodos 

mais utilizados e procurados. Nele, o afiliado é 

recompensado por cada venda realizada na página do anunciante.  
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O formato geralmente é utilizado por lojas virtuais, e a comissão é 

determinada com base no valor da comprar que o cliente realizar. 

Ou seja, quanto mais o consumidor comprar maior será sua 

comissão.  

Uma coisa que os afiliados precisam ter em mente é que cada anunciante 

possui suas próprias regras para validar todos os tipos de métodos 

citados acima. No caso do CPA, CPC, CPM, CPL e CPF, por exemplo, é 

muito comum que as empresas só aceitem o uso do mesmo IP uma única 

vez.  

Já no caso do CPV, os anunciantes que irão determinar a porcentagem de 

comissão por venda. Além disso, pode ser que diferentes produtos 

tenham diferentes remunerações.  

Sempre leia atentamente as regras de cada empresa que você fechar 

parceria para saber exatamente o que é válido. Assim, você evita cometer 

erros e, até mesmo penalizações por não seguir as orientações exigidas.  

Além disso, estude a fundo as métricas utilizadas por cada anunciante. 

Dessa maneira você poderá ter mais controle sobre as comissões que 

estão sendo geradas e sobre sua remuneração final. 

Outro fator que é muito importante ressaltar é que nem todas as 

plataformas de marketing de afiliados trabalham como todas as opções 

citadas. Na verdade, a maioria trabalha, basicamente com o CPC, CPM e 

CPV.  
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Porque o Hotmart é a Melhor 
Plataforma de Programa de Afiliados  

 

 

A empresa está presente no Brasil desde 2011, e possui mais de 700 mil 

pessoas engajadas com o marketing digital. É considera uma das 

melhores plataformas de marketing de afiliados, e uma das pioneiras no 

Brasil. 

Com um catálogo de mais de 70 mil produtos, de diferentes nichos do 

mercado, a Hotmart possui as maiores comissões da internet, podendo 

chegar até 80% sobre o valor da venda. Além disso, a plataforma permite 

que você realize vendas em diversos países, independente da moeda 

utilizada.  

Se você está iniciando sua carreira dentro do mercado digital, a 

plataforma é ideal, pois, além de oferecer uma excelente ferramenta de 
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marketing de afiliados, ela também possui um blog exclusivo com 

diversos conteúdos sobre segmento, tais como: dicas, artigos, entrevistas 

e vídeos. 

Além disso, se você busca se aprimorar seus conhecimentos em 

marketing digital de afiliados, o Hotmart oferece uma série de cursos que 

irão te orientar sobre diversas formas de fazer sucesso nesse ramo que 

cresce a cada dia.  

Mitos e Verdades sobre o marketing de afiliados 

Apesar de ser uma opção de ganhar 

dinheiro online que ganha mais 

adeptos a cada dia, muitas pessoas 

têm dúvidas sobre alguns aspectos 

do modelo de negócios. Alguns 

mitos acabam desencorajando 

muita gente que deseja ingressar nesse segmento.  

Isso acaba gerando erros comuns entre aqueles que ingressam no 

marketing de afiliados. Para evitar que isso aconteça, é essencial que 

você busque muita informação. Seja em sites, blogs, canais no YouTube, 

e-books ou nos próprios programas de parceiro, pesquise muito assunto.  

Para te ajudar a compreender melhor o mercado digital veja alguns mitos 

e verdades sobre o marketing de afiliados. Conhecimento sobre a área 

que você vai atuar é extremamente necessário para que você cometa o 

menor número de erros possível.  

http://rendalivreonline.com
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
https://blog.hotmart.com/
http://rendalivreonline.com/FNO


              Como começar um Negócio Online do ZERO:  

Renda Livre OnLine – Dicas de como trabalhar OnLine :  

Clique Aqui 

 Você pode trabalhar onde quiser – VERDADE: 

Tendo um computador com acesso a internet é 

possível trabalhar em qualquer lugar. Em casa, no 

intervalo da faculdade, no shopping e lan houses é 

possível trabalhar nesses e em outros diversos lugares. 

 Afiliados são blogueiros: MITO: Ter um blog é 

uma das maneiras de fomentar o seu negócio. O 

afiliado, na verdade, é o REPRESENTANTE DE UMA 

MARCA, que utiliza a internet para divulgar produtos e 

serviços do anunciante, por meio de geração de tráfego.  

 Existe uma “fórmula mágica” de vendas – MITO: 

Não existe receita secreta para aumentar as suas 

vendas, o que existe são ferramentas, técnicas e 

estratégias para estimular a conversão de audiência 

em compradores.  

 É possível ganhar muito dinheiro com o 

marketing de afiliados – VERDADE: Sim, existem cases 

nos quais os afiliados conseguiram ganhar até R$ 50 

mil por mês apenas com o programa de parceiros. 

Contudo, isso não quer dizer seja fácil alcançar esse lucro.  

 É preciso pouco investimento – VERDADE: Sim, 

se você deseja entrar nesse mercado os investimentos 

serão baixíssimos. No entanto, é preciso se ter em 

mente que, ao longo do tempo para expandir o seu 

negócio, será necessário um capital maior.  
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 Redes Sociais não servem para o Marketing de 

Afiliados – MITO: As redes sociais têm se tornado 

canais de conteúdo cada vez mais importantes, logo, 

elas podem, e devem ser utilizadas como meio para 

gerar tráfego e aumentar as vendas. 

 No Marketing de Afiliados você ganha dinheiro 

online sem fazer nada – MITO: Esse provavelmente é o 

mito sobre o programa de parceiros. Assim como 

qualquer negócio, físico ou digita, o é preciso trabalho 

duro para conseguir alcançar bons resultados.  

 

A realidade é que várias maneiras de se ganhar dinheiro online são 

menos burocráticas, exigem menos investimentos, e são mais 

práticas. Contudo, todas elas exigem que você trabalhe para 

conseguir lucros.  

É muito importante que você saiba a realidade do mercado digital e do 

marketing de afiliados. Assim como em qualquer segmento, existem 

desafios que precisam ser vencidos e cuidados a serem tomados. 

Ser um afiliado é ter o seu o próprio negócio online, logo, é preciso 

estabelecer uma rotina de trabalho que deve ser cumprida com foco e 

responsabilidade. Tenha em mente que você é um empreendedor digital, 

e, como tal, precisa ter um plano de ação para a sua empresa.  
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Cases de sucesso  

 

 

O Marketing de Afiliados possui diversos cases de sucesso que servem de 

inspiração para qualquer um que tenha interesse em se tornar um 

parceiro. Eles mostram não só o potencial do modelo de negócios, como, 

também, as técnicas e ferramentas empregadas para se chegar ao 

sucesso.  

Ideias simples que tiveram resultados surpreendentes graças ao espírito 

empreendedor e o olhar inovador desses afiliados. Confira quatro cases 

que mostram como o programa de parceiros tem potencial para ser um 

grande negócio.  
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 Quero Ficar Rico: Rafael Seabra, editor do blog 

de Educação Financeira QueroFicarRico.com é um 

grande exemplo de case de sucesso no marketing de 

afiliados.  

 

O empreendedor criou, juntamente com César França, o canal de 

conteúdo, em 2007, com o objetivo de levar conhecimentos de 

educação financeira para os usuários da internet sem a linguagem 

chata do “economês”.  

 

Em 2011, Seabra realizou uma campanha de publicidade para 

promover um produto sobre o seu segmento de atuação. Em 

apenas 24h, ele conseguiu arrecadar R$ 5 mil em comissões.  

 

Além disso, em conjunto com o anunciante e outros afiliados, 

conseguiu fechar, em tempo recorde, uma turma de 150 pessoas 

para um treinamento sobre coaching financeiro.  

 

Segundo Rafael, uma dica importante para quem está começando 

no marketing de afiliados e para conquistar novos leitores, é 

essencial escrever textos com qualidade, utilizando fontes 

confiáveis. Quanto mais textos você tiver em seu blog, mais 

pessoas o encontrarão.  
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 Wergeeks (atual Rede Geek): Criado em 2007 

pelo aficionado em games, Tato Tarcan, o blog de 

conteúdo geek, que se transformou em um grande hub 

do segmento, também é um excelente case de sucesso 

com marketing de afiliados.  

 

Em 2011 o blog, que na época tinha como um dos seus anunciantes 

a Toy Mania, publicou um post falando sobre o lightsaber, a famosa 

arma usada na saga Star Wars, e usou a ferramenta de link direto 

para divulgar um lightsaber de brinquedo vendido na loja.  

 

”É lógico que não existem Sabres de Luz no mundo real (apesar de 

muita gente por aí acreditar ser realmente um Jedi), mas eu estou 

pensando seriamente em comprar esse Lightsaber aqui na Toy 

Mania!” Dizia um trecho da publicação. 

  

A postagem era finalizada dizendo “Sério, muito barato e eles nem 

cobram o frete! Para quem não quer esperar 1000 anos até fazerem 

um que funciona de verdade, esse brinquedo é uma boa pedida!!! 

;D “ com o link para efetuar a compra. 

 

O resultado da postagem foi surpreendente. No mesmo dia o 

estoque do produto na Toy Mania ficou esgotado, e muitos usuários 

chegaram a entrar em contato com o blog para saber onde comprar 

o brinquedo.  
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 Ana Lopes: A professora universitária entrou no 

mundo digital criando um blog pessoal para expor suas 

opiniões e ideias. Mas, o que começou como um 

pequeno espaço se tornou uma grande ferramenta que 

gerou resultados surpreendentes com o marketing de afiliados.  

 

Ao estudar sobre o marketing de digital ela descobriu os programas 

de parceiros e resolveu lançar, através da ferramenta de afiliados, 

um curso o qual ela já estava preparando a algum tempo. O 

resultado foi um faturamento de cinco dígitos em apenas duas 

horas de vendas. 

 

O retorno foi tão impressionante que, após algum tempo 

preparando um novo lançamento, Ana resolver apostar novamente 

no marketing de afiliados e conseguir alcançar em faturamento um 

número de seis dígitos em apenas uma semana.  

 

 Trollando: O site de humor criado por Leonardo 

Boese é outro case de muito sucesso no marketing de 

afiliados. O idealizador do canal utilizou uma série de 

estratégias de marketing digital para conseguir 

aumentar a os rendimentos do seu site.  

 

Uma delas foi utilizar o app de monetização de vídeos, Video ADX. 

O retorno foi tão surpreendente que, em 2011 Boese conseguiu os  
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melhores índices de lucro do Lomadee, e, com isso, conquistou o 

prêmio de melhor case do ano.  

 

Além do aplicativo, para conseguir alcançar os resultados obtidos, 

o administrador do site Trollando investiu fortemente no uso de 

banner de diferentes tipos de anunciantes.  

“Gosto dos banners de CPA, pois posso divulgar vários anunciantes 

conhecidos e isso passa credibilidade para quem acessa e 

compra.”, afirmou Boese quando questionado o motivo por gostar 

desse tipo de anúncio. 

Esses são apenas alguns cases de sucesso de afiliados que conseguiram 

alcançar resultados incríveis usando o programa de parceiros. Eles 

mostram que é possível sim ganhar dinheiro online na internet, basta 

elaborar a estratégia certa para conseguir resultados incríveis.  
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Aprimoramento é a Chave do Sucesso 

 

 

Qualquer negócio, independente se ele é físico ou digital, precisa ser 

constantemente aprimorado para trazer resultados cada vez melhores. 

Isso é possível obtendo o conhecimento necessário para utilizar novas 

estratégias e técnicas.  

No marketing de afiliados não é diferente. O aprendizado constante é 

essencial para que você consiga elaborar métodos para aperfeiçoar o seu 

modo de trabalhar. Tenha em mente que o mercado de marketing digital 

está em constante mudança, e que você precisa segui-las para ter 

sucesso. 

Hoje, com a internet, é possível obter conhecimento sobre praticamente 

tudo. Além de pesquisar informações, você também pode buscar se 

qualificar por meio de cursos e plataformas. Lembre-se que uma boa 
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formação irá te proporcionar uma gama de conhecimentos 

diferenciados. 

No caso do marketing de afiliados, muitas plataformas do segmento 

oferecem cursos online, com certificação, para que você possa ampliar 

sua experiência e evoluir o seu negócio dentro do mercado digital.  

É essencial que você saiba as principais ferramentas do marketing digital 

e como utilizá-las no seu canal de conteúdo. Desse modo, você poderá 

avaliar quais se encaixam melhor na sua proposta, e como aproveitar o 

potencial de cada uma. 

Porque o Marketing Digital é 
Importante no Programa de Afiliados  

 

O marketing digital nada mais é do que um conjunto de ferramentas, 

técnicas e estratégias voltadas para promover uma marca no ambiente 
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online. Hoje, qualquer negócio que queira atender a demanda de seus 

clientes precisa colocar em prática esse conceito para conseguir bons 

resultados.  

O termo surgiu na década de 90, e de lá para cá modificou totalmente o 

modo de se pensar o uso de tecnologias para a promoção de empresas, 

produtos, serviços, e, até mesmo, pessoas.  

O marketing digital possibilita que empresas construam uma imagem 

sólida perante um público cada vez mais exigente. Hoje, com a 

popularidade das redes sociais, os consumidores ganharam muito mais 

poder, que pode ser usado para alavancar uma marca ou destruí-la. 

Para se ter ideia da grandiosidade desse conceito, o marketing digital 

represento, em 2015, cerca de 25% de todo o investimento em 

publicidade das empresas. Além disso, os investimentos em mídias 

digitais devem dobrar nos próximos cinco anos.  

Levando em conta esses fatores, é indispensável que você utilize o 

marketing digital do programa de afiliados. Como afiliado, o seu papel é 

ser o representante de uma marca, logo, é preciso que você use técnicas 

para mostrar ao público que as qualidades do produto que você está 

oferecendo.  

Além disso, como você está usando diferentes canais de conteúdo para 

promover e divulgar seus anunciantes, você, automaticamente, dentro 

do marketing digital, que tem como uma das principais estratégias a 

produção de conteúdo. 
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Saber utilizar ferramentas de mídia digital para aumentar a sua 

audiência, e convertê-la em compradores, é essencial para que você 

consiga alavancar o seu negócio obtendo mais comissões e aumentando 

assim o seu lucro.  

Quando você utiliza o marketing digital não é apenas o anunciante que 

está sendo promovido, a sua própria imagem também está sendo 

divulgada para milhares de internautas. É dessa maneira que você irá 

construir uma identidade na web. 

Como Gerar Tráfego  

 

 

Se você vai entrar para um programa de parceiros, é essencial que você 

saiba gerar tráfego no seu canal de conteúdo. Isso porque ele é o fator 
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chave para que você consiga promover e vender produtos de 

anunciantes.  

Essa tarefa exige muita dedicação por parte do afiliado por influenciará 

diretamente nos ganhos. Se o canal de conteúdo não tiver um bom 

número visitas isso irá afetar a quantidade de comissões recebidas. 

Outro fator que é preciso ter mente, é que você precisa converter 

audiência em vendas, ou seja, os visitantes, além de acessarem com 

frequência o seu canal de conteúdo também precisam se tornar 

compradores.  

Algumas dicas básicas e práticas podem te ajudar a gerar mais tráfego e, 

consequentemente, aumentar os seus resultados dentro do marketing de 

afiliados. 

 Tenha um layout clean e responsivo: O seu canal 

de conteúdo nada mais é que uma vitrine para você 

expor os produtos e serviços do seu anunciante. 

Logo, é preciso que o layout dele seja chamativo, mas 

sem poluição visual.  

 

Muitas pessoas acreditam que quanto mais anúncios e banners 

elas conseguirem colocar dentro do seu site ou blog mais lucros 

elas vão gerar. Na verdade, isso tem um efeito totalmente contrário 

pois faz com que os visitantes deixem de acessar o portal.  

 

Saiba gerenciar a quantidade de campanhas publicidades dentro 

do seu canal. As vezes colocar um banner em uma determinada 
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categoria é muito mais lucrativo do que colocar cinco na home 

page.  

 

Além disso, tenha em mente que, atualmente, as pessoas acessam 

a internet muito mais por meio de dispositivos móveis 

(smatphones e tablets) do que pelo computador. 

 

Por conta disso, é essencial que o seu canal de conteúdo seja 

responsivo. Essa é uma tarefa bem fácil pois, a grande maioria das 

plataformas que permitem a criação desses espaços já dão opções 

de templates responsivos. 

 

 Produza conteúdo: Uma das principais ferramentas do 

marketing digital para cativar os internautas é a 

produção de conteúdo de qualidade. Isso porque, essa é 

uma estratégia que estreita o relacionamento com a 

audiência.  

 

Para se ter uma ideia, sete em cada dez empresas que tem presença 

no mercado digital investem em produção de conteúdo. Com isso, 

elas conseguem aumentar o número de visitas em sites 

corporativos em até quatro vezes.  

 

 

 

http://rendalivreonline.com
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO
http://rendalivreonline.com/FNO


              Como começar um Negócio Online do ZERO:  

Renda Livre OnLine – Dicas de como trabalhar OnLine :  

Clique Aqui 

 Crie uma estratégia de marketing digital: Como 

já foi ressaltado, o marketing digital é essencial para 

que você consiga gerar mais tráfego na sua página na 

web. Logo, é preciso adotar uma estratégia do gênero 

para aumentar a sua audiência.  

 

O ideal, antes de você escolher qualquer tipo de técnica ou 

plataforma, é fazer uma pesquisa para ver o que é mais adequado 

e eficiente para seu negócio.  

 

Em alguns casos, pode ser que uma ferramenta de publicidade, 

como o AdWord, seja a melhor opção. Contudo, em outros, pode 

ser que o ideal seja utilizar palavras-chaves específicas nos 

conteúdos do seu canal.  

 

 SEO: As técnicas de SEO são indispensáveis para 

qualquer tipo de canal de conteúdo na internet. São 

com elas que você irá conseguir obter um 

rankeamento melhor no Google e, consequentemente, irá atrair 

mais público para seu espaço. 

 

Otimize o seu texto usando tags e termos que possuem altos 

índices de busca no Google. Utilize links internos para manter os 

visitantes por mais tempo no seu site ou blog. Trabalhe com 

palavras-chaves em seus conteúdos.  
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Todos esses cuidados básicos com as técnicas de SEO irão gerar um 

aumento no seu tráfego e, consequentemente, um número maior 

de comissões. 

Gerar tráfego é essencial para que você consiga bons resultados no seu 

negócio. Mais do que isso, é preciso transformar o maior número possível 

de visitantes em compradores para que você consiga obter mais lucro 

com suas campanhas publicitárias.  

Comece trabalhando para ter uma audiência fiel no seu canal de 

conteúdo. Para isso, busque produzir conteúdos com frequência, e 

informe seu público que eles poderão encontrar mais informações sobre 

o nicho se eles visitam periodicamente a página na web. 

Outra dica é trabalhar com linguagens específicas para cada tipo de 

plataforma que você utilizar, mas alinhar todas elas de maneira que uma 

informação esteja ligada a outra.  

Por exemplo, se você trabalha no nicho de moda e tem como anunciante 

uma loja de roupas, procure fazer, para seu blog ou site, textos sobre 

tendências do segmento. E, para complementar, no Instagram ou 

Facebook poste fotos de looks do seu anunciante que sigam a tendência 

apresentada.  

Dessa maneira, além de realizar múltiplas campanhas em diferentes 

canais, você irá incentivar o internauta a acompanhar todos eles, pois, 

cada um terá conteúdos diferentes sobre um assunto que é interesse 

dele.  
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Essa estratégia de marketing digital para gerar tráfego é utilizada por 

muitas empresas por focar em públicos de diferentes plataformas da 

internet, ampliando, assim, o relacionamento entre marca e consumidor.  

 

Saiba Porque Monitorar Seus 
Resultados é Importante 

 

 

Esse é um fator essencial para você que deseja se tornar um afiliado. 

Monitorar os resultados de suas campanhas publicitarias, bem como do 

seu canal de conteúdo irá te ajudar a enxergar o que está dando certo e o 

que precisa ser melhorado.  

Muitos programas de parceiros oferecem ferramentas de 

acompanhamento de dados para seus afiliados. É o caso do Hortmart, 
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por exemplo. A plataforma oferece relatórios de desempenho em tempo 

real para que o afiliado possa avaliar quais produtos estão vendendo 

mais.  

Contudo, o ideal é que você utilize diferentes ferramentas de 

monitoramento de resultados para ter uma noção mais ampla sobre o 

seu tráfego e vendas. Existem algumas ferramentas gratuitas que você 

pode utilizar para fazer essa medição e análise.  

 Google Analytics: Essa com certeza é a 

ferramenta de mensuração de dados mais popular 

entre quem tem algum tipo de negócio online. O 

sistema consegue contabilizar não só a quantidade de 

visitas de uma determinada página, mas uma série de outros dados 

importantes. 

 

Entre os relatórios que a plataforma oferece estão: número total de 

visitantes; origens de tráfego; metas que foram atingidas; redes 

sociais de maior engajamento; e campanhas de marketing com 

melhores resultados.  

 Facebook Insights: Esse sistema de 

monitoramento de métricas próprias da rede social 

permite que o afiliado avalie o desempenho de 

publicações e campanhas feitas no Facebook. 

 

A ferramenta oferece dados sobre o público e como ele está se 

envolvendo com os conteúdos da página. Entre as métricas que 
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podem ser monitoradas estão: alcance da publicação; usuários 

envolvidos; efeito viral; e desempenho de campanhas publicitárias.  

 

 Google Trends: O planejador de palavra-chave é 

também uma importante ferramenta de 

monitoramento de dados, mas, ao contrário das 

citadas, ao invés de mensurar dados das suas 

campanhas, ele indica tendências que estão em alta no buscador. 

 

Esse sistema é ideal para quem produz conteúdo pois ele indica os 

principais termos que estão sendo buscados no Google, bem como 

as consultas feitas sobre qualquer temática. A plataforma 

consegue filtrar os resultados por país e região, categoria, período 

de tempo e fonte. 

 

 HootSuite: Considerada a ferramenta de 

monitoramento de redes sociais mais popular no 

mundo. Além de poder avaliar resultados de diferentes 

plataformas, o serviço também possibilita que você 

poste conteúdos em páginas específicas. 

O sistema é uma excelente dica para quem deseja gerencias suas 

redes sociais, bem como monitorar os resultados de campanhas 

publicitárias em um único lugar. 

Além de saber quais ferramentas de monitoramento de resultados são as 

mais populares e eficazes, você também precisa ter noção de quais 
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métricas são as mais importantes na hora de se trabalhar com marketing 

de afiliados. 

O tipo de métrica a ser monitorada vai depender muito do tipo de canal 

de conteúdo que você possui. Contudo, existem duas que são essenciais 

para você fazer o acompanhamento de tráfego, bem como avaliar quais 

campanhas publicitárias estão dentro melhor desempenho.  

 Taxa de rejeição (bounce rate): É o percentual de 

pessoas que abandonaram o seu canal de conteúdo 

logo na primeira página. Essa rejeição pode acontecer 

de diferentes formas. O usuário pode digitar um novo 

URL, ficar inativo por muito tempo, apertar o botão voltar e etc.  

 

Essa métrica mostra percentuais muito altos, está na hora de 

repensar sua estratégia. Procure um novo layout, reorganize 

informações, insira conteúdos diferentes, resumindo, realize ações 

de otimização. 

 

 Taxa de Conversão: Essa métrica indica quantos 

visitantes realmente atingiram alguma meta 

estabelecida por você. No caso do marketing de 

afiliados, basicamente são os visitantes que 

compraram algo ou que aderiram a alguma campanha publicitária.  

 

Esse dado é muito importante, pois ele te ajuda a analisar quais 

produtos, anúncios e banners estão fazendo mais sucesso e dando 

mais retorno financeiro.  
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Essas duas métricas são consideradas as mais importantes dentro do 

marketing de afiliados. Isso porque, elas indicam diretamente os 

resultados do tráfego do seu canal de conteúdo, bem como das suas 

campanhas publicitárias.  

Veja com atenção esses e outros resultados para saber se o seu método 

de abordagem está sendo eficaz, ou, se ele precisa melhorado. Tenha em 

mente que para ganhar dinheiro online é preciso construir estratégias 

que gerem bons resultados. 

Planeje  

Planejamento é a palavra-chave 

para qualquer forma de se ganhar 

dinheiro online. Assim como em 

qualquer negócio ou digital, 

investir no Marketing de Afiliados 

precisa de planejamento. 

Antes de você iniciar qualquer campanha dentro do programa de 

parceiros é preciso estudar os seus anunciantes e ver de que forma você 

irá conseguir obter um retorno maior. Além disso, é preciso avaliar quais 

estratégias de marketing digital são mais adequadas. 

É importante ressaltar que existem diversos materiais na internet, 

incluindo cursos, que podem te ajudar a tirar dúvidas sobre o 

planejamento e execução de campanhas publicitárias.  
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O Hotmart, por exemplo, possui uma plataforma integrada que dá 

orientações desde a criação de produtos digitais até a comercialização 

dos mesmos, o Hotmart Academy.  

Além disso, ele possui uma extensa gama de cursos produzidos por 

afiliados que ajudam quem está começando a ingressar no mercado 

digital agora, bem como no segmento de programas de parceiros.  

Lembre-se que a Era Digital trouxe um novo ritmo para o mercado. Os 

consumidores mudam constantemente, as demandas se transformaram 

a cada dia, e novos negócios surgem a todo o momento. Para conseguir 

acompanhar esse ritmo é essencial que você tenha um planejamento 

estratégico.  

Para começar, estabeleça uma rotina de trabalho e um método de 

atuação. Dessa maneira, você começará a encarar o marketing de 

afiliados como um verdadeiro modelo de negócios.  

Em seguida, avalie quais são os anunciantes que mais se encaixam com o 

seu nicho de atuação. Pesquise sobre as empresas e marcas, veja quais 

produtos são ofertados, bem como suas respectivas comissões e só então 

escolha com quais você irá trabalhar.  

O próximo passo é montar a sua estratégia de marketing digital. Busque 

conhecer mais a fundo o que você está comercializando para alinhar 

métodos e ferramentas de divulgação adequadas. Uma dica é sempre 

vender produtos que você confie.  

Em seguida comece o seu trabalho de afiliado. Crie campanhas de 

marketing e divulgue elas em diferentes canais de comunicação. Além 
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disso, monitore de perto os resultados de cada uma para poder modificar 

abordagens ineficazes e melhorar métodos de atuação.  

É muito importante, também, que você estabeleça metas de lucros a 

serem atingidos. Por exemplo, esse mês eu quero faturar R$ 1.100 apenas 

com os produtos do meu anunciante de mercado vegetariano. Dessa 

maneira, você irá ter mais foco durante seu trabalho.  

Faça e refaça planos de ação quantas vezes forem necessárias. Ganhar 

dinheiro online se resume, basicamente, se adequar as demandas do 

mercado e dos consumidores. Para isso, é preciso ter estratégias flexíveis 

que sejam facilmente adaptáveis.  

Coloque em Prática o Que Você 
Aprendeu 
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Depois de todas dessas informações chegou a hora de colocar em prática 

todas as dicas e informações adquiridas. Sempre tenha em mente que o 

primeiro passo para começar a ganhar dinheiro online é querer. Não 

basta ficar apenas na teoria, é preciso tentar, tentar e tentar mais pouco, 

SEMPRE!!. Comece a depois vá acertando, FEITO e melhor que Perfeito! 

Como foi dito anteriormente, ter um negócio online exige tanta 

responsabilidade e foco quanto um físico. O sucesso do seu investimento 

vai depender apenas de você.  

Não existe maneira de se ganhar dinheiro online sem fazer nada. Bem 

como a existência de uma “fórmula secreta” que irá te deixar rico do dia 

para noite também é um mito.  

A realidade é que existe uma extensa gama de opções rentáveis para se 

entrar no mercado digital, cada uma com seus métodos, técnicas e 

características, e que demandam muito trabalho duro.  

Se você decidiu ingressar no marketing de afiliados, parabéns!!! Com 

dedicação, responsabilidade, foco e espírito empreendedor, você logo 

conseguirá alcançar metas grandiosas e fará muito sucesso, sem sombra 

de dúvida, palavra de quem passou por tudo isso. 

Lembre-se sempre que, para você conseguir bons lucros com o programa 

de parceiros, é preciso conhecer os produtos que estão sendo oferecidos 

para seus clientes. 

Essa é uma dica de Rafael Seabra, do case Quero Ficar Rico. “Conquiste 

seus leitores e tenha muita responsabilidade ao recomendar um produto. 
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Recomende apenas aquilo que você realmente compraria ou, pelo 

menos, que atesta a qualidade do produto”. 

Não tenha medo de entrar no mercado digital por meio do marketing de 

afiliados. Tenha em mente que essa é uma excelente opção para ganhar 

dinheiro online, pois te dá total autonomia para trabalhar da maneira que 

você achar mais adequada.   

As informações são muitas e parece que você está sob uma avalanche 

delas, isso é normal. Como já foi dito, vários são os cursos que podem nos 

dar uma luz, o caminho para empreender no Mundo Digital. Eu 

recomendo o FNO – Formula de Negócio Online. Foi assim que comecei 

do ZERO e sem saber absolutamente NADA deste mercado – Conheça o 

Alex Vargas e seu curso FNO –  
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O Que Você Vai Encontrar No Formula 
Negócio Online 

 

 

 TREINAMENTO FORMULA NEGOCIO ONLINE 2.0 

Passo A Passo MAIS COMPLETO Para Montar Seu Negocio Online A 

partir Do Zero, Do BÁSICO AO AVANÇADO (Acesso Imediato 

E Ilimitado); 

 O MELHOR E MAIS COMPLETO CONTEÚDO DA INTERNET 

18 Módulos de Conteúdo Atualizado, mais de 200 Aulas Inéditas 

detalhando todos os passos para criar Seu Negócio Online A Partir 

Do Zero, fazendo isso da sua própria casa; 

 

 ACESSO ILIMITADO E IMEDIATO; 

Você vai ter acesso a todo o Treinamento Formula Negocio 

Online por tempo ilimitado assim como todas as atualizações e 

novos conteúdos; 
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 EXTRA: PLANO DE AÇÃO DE 60 DIAS PASSO A PASSO PARA 

RESULTADOS 

Passo A Passo Em Vídeos Até o Resultado Do Seu Negocio Online: 

É um plano totalmente em vídeo aulas além do treinamento 

principal; 

 

 BÔNUS #1: GRUPO EXCLUSIVO DE ALUNOS 

Milhares de membros que diariamente estão interagindo, 

postando conteúdo, se ajudando, tirando duvidas, dando novas 

ideias, conversando, mostrando resultados e o que estão 

fazendo… 

 

 BÔNUS #2: AULAS AO VIVO COMIGO E EQUIPE (+ GRAVAÇÕES) 

Tira duvidas, novidades, novas estratégias ou qualquer assunto 

que os alunos quiserem conversar, nós nos encontramos no grupo 

ao vivo, eu mesmo ou minha equipe de suporte;  

 

 BÔNUS #3: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

13 Passos Definitivos, Fundamentais E Totalmente Práticos Para 

Iniciar Um Negocio Online De Sucesso Com Autoridade 

 

 

 BÔNUS #4: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

O Passo A Passo Mais Rápido E Pratico Para Fazer Sua Primeira 

Venda Como Afiliado No Hotmart 

 

 BÔNUS #5: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

O passo a passo mais rápido e pratico para atingir 10 Mil Visitas 

Por Mês No Seu Blog através de Trafego Gratuito e vender muito 

mais com estratégias de conversão; 
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 BÔNUS #6: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

O Passo A Passo Para Anunciar Com Sucesso No Facebook Ads E 

Vender Como Afiliado (sem bloqueio de contas) 

 

 BÔNUS #7: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

Curso De Remarketing Pratico No Facebook Ads para vender 

muito mais como afiliado ou qualquer produto; 

 

 BÔNUS #8: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

Passo A Passo Para Usar O Instagram Para Fazer Vendas Como 

Afiliado, Seu Próprio Produto Ou Qualquer Serviço 

 

 BÔNUS #9: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

Treinamento Em Vídeo Completo Para Geração De Trafego, 

Autoridade E Vendas De Forma Gratuita Com Youtube (além de 

modelos e roteiros); 

 

 BÔNUS #10: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

O Passo A Passo Para Vender Como Afiliado Usando A Magia Dos 

MiniSites De Alta Conversão e gerar a incrível Renda Passiva; 

 

 BÔNUS #11: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO AULAS: 

Estudos De Caso Com Alunos De Sucesso 

 

 BÔNUS #12: PACOTE DE FERRAMENTAS GRATUITAS PARA 

MEMBROS 

Plugins, Temas, Paginas De Captura, Landing Pages, Popups, 

Capas 3D, Banners, Milhares De Gráficos, Modelos De Sites, 

Templates, etc… 

 

 Bônus #13: TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO 

Como registrar uma empresa passo a passo simples; 
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Conheça o Extraordinário Treinamento 
- Formula Negocio Online  

 

 

 

Eu Quero o Treinamento Formula 

Negocio Online 
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