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Sobre o autor: 
 

     Me chamo Erivelton c. Guimarães, sou o criador do projeto 

Formula do negócio certo, que se encontra no endereço 

http://formulanegociocerto.com/ e visa transmitir 

conhecimentos na área de empreendedorismo digital em geral, e 

ajudar pessoas a conseguirem uma renda extra ou até mesmo 

criar um negócio de sucesso na internet através do marketing 

digital e entre outras técnicas. 

 

Também sou criador do Site Zigue informática e entretenimento 

site /blog & e-commerce online na área de informática que traz 

entretenimento, diversão, tutoriais. Também sou o dono do 

canal youtube.com/eritecgames que inicialmente foi criado para 

postagem de game plays, mas ao longo do tempo o rumo foi 

mudando e hoje trata-se de Game plays, tutoriais de informática 

e mobile e empreendedorismo digital. 

 

Já fiz alguns cursos e estudos aprofundados na área de marketing 

digital o mais recente é o treinamento avançado Fórmula 

negócio online que é um treinamento que te ensina a criar um 

negócio online e trabalhar como produtor ou afiliado de 

produtos digitais.  

 

Tenho conhecimentos avançados na área de programação em 

PHP e web em geral, e sou apaixonado por internet. Venho 

através deste E-book compartilhar um pouco de meu 

conhecimento com você. 

  

http://formulanegociocerto.com/
http://zigue.com.br/
https://www.youtube.com/eritecgames
http://formulanegociocerto.com/formulanegocioonline
http://formulanegociocerto.com/formulanegocioonline
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Recomendações de nosso site 

Abaixo listo algumas recomendações para você que tem 

interesse nesta área de atuação: 

 Criar um site com hospedagem e domínio GRÁTIS 

 5 formas gratuitas de enviar E-mail marketing 

 Marketing digital método claro e objetivo 

 Como fazer um blog grátis passo a passo 

 Como ter um e-commerce sem investir nada 

 Como ganhar dinheiro postando videos 

 Como criar um negócio 100% online do zero 

 Como criar uma máquina de vendas online 

 Como criar um negócio online apenas pelo celular 

 Conheça a Essência da Fórmula 

 4 tópicos essenciais para não se dar mal em importação 

 5 ótimos métodos de se almentar o tráfego do seu Blog 

 E-book Grátis os Top métodos de se ganhar dinheiro online 

 

  

http://formulanegociocerto.com/criar-site-youtube-pelo-ebook
http://formulanegociocerto.com/5-formas-email-marketing-ebook
http://formulanegociocerto.com/marketing-digital-metodo-claro-e-objetivo/
http://formulanegociocerto.com/como-fazer-um-blog-gratis-passo-a-passo/
http://formulanegociocerto.com/ecommerce-luiza/
http://formulanegociocerto.com/como-ganhar-dinheiro-postando-videos/
http://formulanegociocerto.com/fno-ebook
http://formulanegociocerto.com/maquina-de-vendas-online-ebook
http://formulanegociocerto.com/negocio-mobile-ebook
http://formulanegociocerto.com/essencia-da-formula-ebook
http://formulanegociocerto.com/4-topicos-importacao/
http://formulanegociocerto.com/5-metodos-crescer-seu-trafego/
http://formulanegociocerto.com/ebook
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Olá tudo bem? Meu nome é Erivelton e neste e-book pretendo 

lhe dar várias dicas de como ganhar dinheiro na internet 

vendendo produtos como afiliado! 

Mas pra começar você sabe o que é trabalhar 

como afiliado? 
Bom... sou obrigado a presumir que não, pois existem pessoas 

que não sabem. Vamos lá: 

Existem alguns sites que lhe permitem vender produtos como 

afiliados dentre eles os mais importantes são o hotmart, Eduzz, e 

Monetizze.  

 

Saiba o que são estes sites: 
Basicamente são sites que oferecem uma plataforma de venda 

de produtos digitais para pessoas normais e comuns que tem 

algo a ensinar, então essas pessoas fazem métodos, como livros 

digitais, ou cursos em vídeo aulas e ensinam algo a quem precisa.  

Como trabalhar com eles: 
E é aí que você entra como afiliado, vendendo estes cursos ou e-

books na maioria das vezes, mas não são apenas isso que estes 

http://formulanegociocerto.com/negocio-mobile-ebook


                                  www.formulanegociocerto.com 

Todos os direitos reservados 05/2018 – www.zigue.com.br 

sites permitem vender, eles também permitem a venda de 

gráficos, infográficos, templates para websites, ou até mesmo 

sites, áudios, músicas e muitos outros tipos de produtos digitais, 

alguns deles permitem até a venda de produtos físicos. 

O que preciso fazer para trabalhar assim? 
Basta efetuar o cadastro nos sites, preencher suas informações 

particulares e completar o cadastro, confirmar seu email , se 

afiliar aos produtos digitais e lá você receberá um link que 

deverá ser divulgado para vender e ganhar comissões. Os sites 

são os seguintes: 

 

 https://www.hotmart.com/pt/ 

 https://www.eduzz.com/ 

 https://www.monetizze.com.br/ 

 

Mas se você tiver alguma dificuldade ao fazer estes cadastros 

nós já preparamos alguns tutoriais que ensinam passo a passo a 

cadastrar nestes sites e também a configurá-los ok? Veja abaixo: 

 Cadastro na Hotmart 

 Cadastro e explicações da Eduzz 

https://www.hotmart.com/pt/
https://www.eduzz.com/
https://www.monetizze.com.br/
http://formulanegociocerto.com/trabalhar-como-afiliado/
https://www.youtube.com/watch?v=0_ZYHmQFHBM&t=6s
http://formulanegociocerto.com/expert-dominante-ebook
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Agora que você já sabe quais são os sites que te pagam pra isso 

vamos as dicas para efetuar vendas. 

Mas não pense que existem somente esses 3 falados acima, veja 

bem: 

Programas de Afiliação 

Apesar de ser um bom meio de ganhar dinheiro, já que existem 
muitos programas de afiliação, não é tão fácil encontrar o 
produto ideal a anunciar, visando seu público alvo, para que a 
conversão seja satisfatória e as comissões sejam boas. 

Além disto, é necessário participar de programa de afiliados que 
sejam idôneos, ou seja, que realmente pague as comissões para 
as vendas realizadas. Assim, separei aqui os top 10 dos 
programas de afiliação: 

1 – Hotmart: é um programa muito interessante com 
participação do Buscapé. Nele você encontra diversos 
infoprodutos e pode promovê-los em seu blog, ganhando uma 
comissão (normalmente fixa) fornecida pelo criador do produto. 
É um dos programas mais crescentes e rentáveis do país. 

2 – Awin: é um programa de afiliados Europeu que está 
crescendo muito no Brasil. Eles já possuem presença por aqui e 
vale a pena se cadastrar. Eles funcionam em um modelo próximo 
ao do Lomadee, onde você ganha comissão por vendas, além de 
bônus por desempenho. 

3 – Lomadee: esse programa oferece as opções de ganho por 
clique e comissão por vendas. Você possui uma quantidade 
muito grande de anunciantes e pode segmentar os tipos de 
produtos que podem anunciar. Eles pagam todo mês por volta 
do dia 10 e é necessário ter uma conta no Bcash para receber o 
valor; 

https://www.hotmart.com/
https://www.awin.com/br/afiliados
http://br.lomadee.com/
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4 – Uol Afiliados: pagam por cliques e há algumas formas de 
customizar as propagandas. Com ele você consegue utilizar o 
afiliados de vários produtos da UOL. Uma das recomendações é 
olhar a área de cursos, que pode lhe trazer um bom retorno a 
longo prazo; 

 

5 – Amazon Associados: a Amazon está cada vez mais forte no 
mercado brasileiro e especialmente entre os brasileiros. Ela 
oferece um ótimo sortimento de livros e é, de fato, um dos 
melhores lugares para você indicar para sua audiência comprar, 
pois oferece credibilidade, confiança na entrega do produto e 
um preço justo. As comissões variam, mas podem chegar até a 
9% segundo o programa; 

6 – Afilio: mais uma empresa no modelo Lomadee e Awin. Eles 
estão entrando também no mercado brasileiro e vale a pena 
conferir os anunciantes que estão lá dentro e testá-los. Já vi 
alguns anunciantes que estão no Afilio e não estão no Lomadee e 
Zanos. Sendo assim, cadastre-se nos três; 

7 – Hot Words: o programa deles também paga por 
desempenho. Você possui diversos modelos de publicidade e 
baseado na quantidade de cliques e conversões você recebe a 

http://afiliados.uol.com.br/
https://associados.amazon.com.br/
http://www.afilio.com.br/
https://www.hotwords.com/pt/parceiros
http://formulanegociocerto.com/maquina-de-vendas-online-ebook
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sua comissão. Por ter modelos de publicidade diferenciados é 
uma boa escolha para dar um “up” nas publicidades do seu site; 

8 – Submarino: o programa de afiliação deles também oferece 
comissões por vendas, e é legal, porque a marca é conhecida, os 
produtos são de qualidade, com grande variedade e sempre tem 
ofertas; 

9 – Curso 24hrs: É um programa de afiliados muito interessante 
baseado nos cursos oferecidos pela Curso 24hrs. É ideal para 
qualquer tipo de segmento de mercado, uma vez que eles 
possuem uma gama muito boa de cursos. Cada vez que um dos 
seus visitantes resolver conhecer mais sobre os Cursos 24 Horas 
e decidir fazer algum curso, você recebe uma comissão. Bem 
simples e direto.; 

10 – Portal da Educação: você ganha por venda, de 10%. O site 
oferece mais de 1.000 cursos à distancia sobre diferentes temas. 

 

Como vender como afiliado 
   Vou falar pra vocês agora algumas das melhores estratégias 

para começar a vender como afiliado o quanto antes. É claro que 

não existe uma formula mágica mas existem várias estratégias 

específicas que te ajudarão a chegar aos seus objetivos. 

 

 

A Escolha Do Produto 

Nem sempre um produto de 

ticket alto é o melhor para 

você promover, 

principalmente se está começando agora e ainda não construiu 

sua reputação no mercado. 

http://www.afiliados.com.br/submarino/
http://www.cursos24horas.com.br/afiliados/
http://www.portaleducacao.com.br/afiliados
http://formulanegociocerto.com/5-formas-email-marketing-ebook
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Para promover um produto de ticket alto, além de boa 

reputação, é preciso ter uma lista de contatos bem aquecida e 

principalmente ter em mente que vai precisar investir em 

publicidade, para alcançar mais pessoas interessadas. 

Já um produto de ticket baixo, que tenha qualidade e que 

entregue um valor percebido muito maior ao cliente, vai trazer 

não só mais reputação para o seu nome na internet, como vai 

gerar uma conversão estupidamente alta em vendas para o seu 

negócio.  

Oferecer Bônus 

 

Materiais em PDF: Infográficos, Slides, Check-lists, Mapas 

Mentais para download são exemplos de materiais em PDF que 

podem ser produzidos. Eles trazem uma sensação de  

 

tangibilidade (como se fosse 

um produto físico) para o 

cliente, pois ele poderá levar 

com ele, no celular, Tablet… 

Capriche na produção, 

pesquise um conteúdo 

complementar ao que você está vendendo. Uma dica é usar os 

modelos gratuitos no site:  

 

E-mail marketing seu maior aliado! 

 

Não tem como falar de dicas para vender mais como afiliado, sem 
falar em estratégias de E-mail Marketing.  
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Ter uma lista de e-mail é um dos maiores objetivos de quem quer 
vender como afiliado então trabalhe duro nisso para conquistar 
seus assinantes das listas e construir uma autoridade no seu nicho. 

Todo afiliado que se preza trabalha forte na construção da sua 
lista de contatos. O objetivo da lista é justamente gerar valor 
suficiente para transformar seu nome em uma autoridade e 
prospecto. 

Para enviar os e-mails marketings você precisará de uma 
ferramenta adequada para isso, por isso criamos um artigo no 
nosso site que te da pelo menos 5 formas gratuitas de se enviar 
email marketing. Leia mais... 

 

  

http://formulanegociocerto.com/essencia-da-formula-ebook
http://formulanegociocerto.com/5-opcoes-gratis-para-envio-de-e-mail-marketing/
http://formulanegociocerto.com/5-opcoes-gratis-para-envio-de-e-mail-marketing/
http://formulanegociocerto.com/5-opcoes-gratis-para-envio-de-e-mail-marketing/
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Seguimentação de listas de E-mail 

 

 

Um dos erros cometidos por 
muitos afilados é capturar 
todos os leads para uma 
mesma lista, na esperança de 
que poderá ofertar vários 

produtos para todos. E, muitas vezes, acabam perdendo esses 
contatos que cancelam as inscrições nas listas. O objetivo desta 
estratégia é ofertar o produto certo para o cliente certo.  E isso 
só é possível através da segmentação. Mas, como podemos criar 
uma segmentação eficaz? Vamos conhecer algumas técnicas? 

 Crie listas conforme interesse: Por 
exemplo, você desenvolve uma Isca 
Digital, um mini curso de criação de 
Fan Pages para o Facebook. Todos, 
que entram nessa lista, são pessoas 
que querem saber mais sobre 
Facebook, nesse caso, as melhores 
ofertas são de produtos para o 
Facebook. 

 
 
 
 Desenvolva sua sequência de e-mails 

conforme as suas segmentações: O 
próximo passo é desenvolver suas 
comunicações por e-mail focando 
desenvolver o interesse que o lead 
manifestou ao adquirir sua Isca 
Digital. 
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 Ofertas complementares: Você até 
pode trabalhar ofertas 
complementares, por exemplo para 
quem tem interesse em anunciar no 
Facebook, ofertar produtos para 
anunciar no YouTube. Mas, use essa 
técnica com bom senso. 

 

Estudo de avatar 

 

Todas as dicas listadas acima garantem o resultado de como 
vender todos os dias como afiliado e ficam mais fáceis de serem 
aplicadas, quando o interesse do consumidor está alinhado com o 
curso ofertado. Isso quer dizer que, é preciso saber quem é o 
público que tem interesse neste produto para que você possa 
construir seu material para estas pessoas.

 

O avatar ou persona entra neste processo para esclarecer quem 
de fato é um cliente potencial. Isto porque, ainda que você 
direcione seu produto para um nicho de pessoas com mesmo 
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perfil, dentro deste grupo, há pensamentos divergentes. Estas 
diferenças podem ser utilizadas a seu favor para alcançar mais 
pessoas. 

Estude o e não desista! 

 

Quem realmente vende todos os dias, e tem uma renda ótima 
com afiliações com certeza começou um dia de uma forma difícil, 
pois o início não é fácil realmente. 

Você antes de mais nada não pode desistir do objetivo pois os 
obstáculos virão e você pode desanimar a qualquer momento, 
mas se for forte com certeza será presenteado com a sua primeira 
venda, e consecutivamente com as próximas. 

Marketing digital! 

O Amplo entendimento dos principais conceitos de marketing 
digital é sem dúvida um conhecimento que você deve investir seu 
tempo e dinheiro para adquiri-lo. 

 

Quem conhece marketing digital conseguirá vender como afiliado 
ou como qualquer outro tipo de venda. 

http://formulanegociocerto.com/fno-ebook
http://formulanegociocerto.com/marketing-digital-metodo-claro-e-objetivo/
http://formulanegociocerto.com/marketing-digital-metodo-claro-e-objetivo/
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Nós do Fórmula do negócio certo criamos um artigo especial 
falando sobre marketing digital e dando as principais dicas para 
você entender oque é e como usar o marketing digital confira em 
nosso site o artigo Marketing digital método claro e objetivo. 

Dedicação total: 

Em primeiro lugar, é preciso ter muita paciência e dedicação para 
trabalhar como afiliado. O sucesso não vem do dia para noite, 
mesmo com um produto formidável. Contudo, é uma forma bem 
fácil e simples de trabalhar e obter renda extra, inclusive de casa 
mesmo. 

 

É preciso ainda tomar alguns cuidados para não perder tempo e 
dinheiro. Tenha um horário de trabalho para se dedicar ao 
programa de afiliado, assim como fosse trabalhar normalmente, 
mesmo que irá empreender apenas nas horas vagas. 

Construa um negócio online do zero: 

Mesmo que esteja trabalhando como renda extra, construa um 
modelo de negócio. Sem planejamento, nada sai do lugar e não há 
sucesso. 

http://formulanegociocerto.com/
http://formulanegociocerto.com/marketing-digital-metodo-claro-e-objetivo/
http://www.primeironegocio.com/dinheiro-extra/renda-extra-ideias/


                                  www.formulanegociocerto.com 

Todos os direitos reservados 05/2018 – www.zigue.com.br 

 Crie um plano de negócios com etapas e um cronograma bem 
assertivo. Crie ainda uma estrutura boa para trabalhar com os 
produtos ou anúncios: o site precisa ser o mais atrativo, 
responsivo e otimizado possível. Se você não souber como criar 
um site nós preparamos um vídeo que ensina a criar um site 
profissional em wordpress de GRAÇA e do zero! 

 Foque em resultados em médio, longo e curto prazos. 

Tenha toda paciência do mundo: 

Dificilmente você ficará milionário no primeiro mês de atuação 
como afiliado. Desconfie dos cursos que pregam este tipo de 
certeza. Nós do formula do negócio certo recomendamos 
fortemente um curso que é o TOP 1 do BRASIL o FORMULA 
NEGÓCIO ONLINE mas mesmo assim saiba que leva tempo para se 
consolidar neste segmento e seus esforços precisam ser 
constantes. Uma dica é investir o seu lucro inicial no seu blog ou 
site para que ele cresça ainda mais rápido. 

 

Estratégia Ninja Para vender no Facebook 

Uma estratégia que funciona muito bem no Facebook é o embed 
de vídeos direto do seu computador para o post da sua fanPage. 

https://www.youtube.com/watch?v=4rIkoIuAMMI
https://www.youtube.com/watch?v=4rIkoIuAMMI
http://formulanegociocerto.com/
http://formulanegociocerto.com/formulanegocioonline
http://formulanegociocerto.com/formulanegocioonline
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Se você ainda não sabe, são aqueles vídeos que começam rodar a 
medida que a pessoa rola a página do face para baixo.  

Esse tipo de vídeo chama muito mais atenção, gerando muitas 
visualizações e vendas para o produto que está promovendo.  

Se você tiver alguma dificuldade na edição de vídeos conheça 
nosso vídeo das principais técnicas de edição do Sony Vegas 

É claro que primeiro vai precisar gravar um vídeo, onde fala 
sobre a dor do seu público, entrega a solução e também tira 
algumas dúvidas em relação ao produto que vai recomendar 
(mata objeções). 

Feito isso, o seu trabalho 
final é recomendar o tal 
produto e levar as pessoas 
para clicar no seu link de 
afiliado, onde terão mais 
informações e a 
oportunidade de realizar a 
compra.  

Crie um texto bem bacana 
sobre o assunto, insira o seu 
link de afiliado nele, suba 

o vídeo para sua FanPage e veja isso em funcionamento. 

Evite muitos programas de afiliados de uma vez: 

Uma dica é trabalhar com no máximo dois programas por site ou 
blog. Nada impede ainda que você crie outros blogs e desenvolva 
outros projetos. Um programa de afiliados exige tempo e 
estratégias para que uma oferta não compita com outra na 
mesma situação. E se for escolher mais de um produto para o 
mesmo projeto, trabalhe com produtos relacionados 

https://www.youtube.com/watch?v=ucO9HtZpxCQ
https://www.youtube.com/watch?v=aFqZHoIxunQ
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Trabalhe com diferentes mídias: 

O trabalho do afiliado deve ser integrado – ele deve utilizar as 
diferentes redes sociais, o e-mail marketing, vídeos, imagens, 
conteúdo em texto de muita qualidade, página de captura, fazer 
tutoriais e tudo mais o que puder explorar. Trabalhe com 
diferentes mídias de modo integrado e estratégico. 

Mídias Sociais Orgânicas [Fan Page, Instagram, Google 

Plus] para vender como afiliado 
 

Você precisa estar presente aonde o público esta. E óbvio que 

eles estão nas Redes Sociais.  Mas, como estar presente nas 
Redes Sociais e não parecer um chato que só quer vender 
produtos de afiliado? Simples!  

Assim como no Blog e no Canal no YouTube faça o uso 
do Marketing de Conteúdo: 

Faça postagens que agreguem conhecimento e informação 
relevante, torne sua Fan Page/Google Plus um braço do Blog; 

Se for usar o Instagram, desenvolva imagens com mensagens 
motivacionais, instrutivas ou com chamadas para ação para 
algum conteúdo no Blog ou em vídeo. 

 

No mais as dicas foram estas! Volte sempre em nosso stie 
obrigado! 
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