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Termos de uso 

IMPORTANTE: Os conteúdos aqui ensinados e 

apresentados são experiência única e 

exclusivamente de minha autoria (Paulo 

Moreno) durante o desenvolvimento de meus 

projetos online. 

Eu tenho me esforçado um bocado para 

preservar a qualidade das informações 

apresentadas neste E-Book. Todos os 

conteúdos apresentados são técnicas simples 

de desenvolver, bem como obter resultados. 

Contudo, não se caracterizam com nenhum 

método cientificamente provado, e por isso 

pode não corresponder às suas expectativas se 

não forem de acordo com o seu perfil 

profissional no Marketing Digital. 

Para que os métodos aqui ensinados tenham 

uma boa eficiência e eficácia, você deve 

esforçar-se e encontrar uma melhor forma de 

trabalho, que se enquadrem com seu perfil. 

Durante nossa caminhada como 

empreendedores, sempre caímos e 

levantamos diversas vezes até acertar nossa 

rota. Devido a isso, informo que não me 

responsabilizo, por erros, prejuízos 

financeiros, bem como qualquer outros 

aborrecimentos causados e/ou omissões de 

algumas informações que você necessita que 

não são encontradas neste guia gratuito. 

Utilize as informações contidas neste guia 

conforme sua necessidade, e leve em 

consideração elas como agregadoras de valor 

de uma experiência profissional minha 

compartilhadas com você, tendo como 

objetivo único o seu desenvolvimento no 

Marketing Digital. 

Todos os nomes de marcas, produtos e 

serviços citados neste guia são propriedade de 

seus respectivos donos, e apenas são usados 

como referência e aprendizado mais eficaz. 

 

Direitos autorais 

Este material está protegido por leis de 

direitos autorais. Todos os direitos sobre o 

mesmo são reservados. Você não tem 

permissão para vender, copiar ou reproduzir 

integral ou parcialmente o conteúdo deste 

guia em sites, blogs, jornais ou quaisquer 

outros veículos de distribuição e mídia, sem 

fazer menção ao autor, bem como o seu 

projeto/site. Qualquer tipo de violação dos 

direitos autorais estará sujeita a ações legais 

atribuída.
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Meu SEGREDO Revelado! CLIQUE AQUI 

Apresentação 

 

Olá! Seja bem-vindo (a) ao Guia Afiliado Profissional: Tudo o que você 

Precisa Saber. 

O meu maior objetivo é que após você terminar de ler este guia, sua visão 

com e mentalidade do Marketing de Afiliados seja redefinida. 

Recomendo fortemente que você possa aliar a teoria escrita aqui, com a 

prática, e que nunca falte motivação para que sua primeira venda 
aconteça, pense positivamente e haja em prol da sua venda. Lembre-se: 

Para toda ação, há uma reação! 

Por falar em motivação, se você me der 5 minutinhos eu gostaria de me 

apresentar rapidamente. 

Meu nome é Paulo Moreno, sou técnico e graduado em Administração de 

Empresas. Me considero um apaixonado pela vida e por todas as oportunidades que ela tem me 

proporcionado nos últimos anos. 

Sou um jovem que tem sonhos, paixões e objetivos para serem construídos, e sei que igualmente a 

mim, você também está nesta luta contra seus medos e obstáculos. 

Hoje luto diariamente no Marketing Digital contra as adversidades e barreiras impostas por este 

mercado. 

Durante minha caminhada e desenvolvimento no Marketing Digital eu literalmente “travei” em 

muitas ocasiões, e isso é mais natural do que você imagina. Nosso cérebro é uma máquina muito 

poderosa que processa informações a todo momento, e quando há um excesso destas, ele trava. 

Um dos “fantasmas” que mais me assombrou durante meu início no Marketing Digital, foi a busca 

incessante pela primeira venda como afiliado. 

Isso realmente é uma pedra no sapato de 90% dos afiliados que trabalham com Marketing Digital. 

Observando esse grande problema (que pode até fazer você desistir desse maravilhoso mercado), 

venho aqui neste guia, lhe ensinar a não pegar o caminho das pedras assim como vejo muitos 

afiliados trilharem, e que com isso você possa sentir-se mais tranquilizado para conseguir a tão 

sonhada primeira venda. 

Que tal aprendermos as coisas do jeito certo? 
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Meu SEGREDO Revelado! CLIQUE AQUI 

Capítulo 1 - Aquecendo os Motores 

 

 

 

Sei muito bem o que te levou a baixar este guia. Você tem diversas dúvidas assim como eu tive no 

meu início de carreira como empreendedor digital. 

Mas isso é o de menos, nós vamos acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas transformando-

as em soluções após ler este guia. 

Você está preparado para voar? Aperte os cintos! 

Bom antes de tudo, vamos entender alguns termos mais comuns que envolvem o Marketing Digital: 

 

 Marketing Digital: Segundo a enciclopédia livre Wikipédia, Marketing Digital são ações de 

comunicação que empresas podem se utilizar por meio da internet e da telefonia celular e outros 

meios digitais para divulgar e comercializar seus produtos, conquistar novos clientes e melhorar 

a sua rede de relacionamentos. 
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 Mindset: Modelo mental que é dominante. Muitas vezes podemos trocar de Mindset, ou seja, 

mudar completamente o nosso modelo mental. 

 Produtor: Aquele que produz e possui propriedade intelectual sobre certo produto ou serviço 

específico. 

 Afiliado: Parceiro de negócios que realiza divulgações e propagação de conteúdos, com 

objetivo final de vender um produto ou serviço e ganhar comissões por isso. 

 Hotmart: É uma plataforma totalmente online que tem milhares de cursos de Educação à 

Distância (conhecidos como EAD no Brasil), onde é possível os produtores destes cursos 

disponibilizem para que pessoas se afiliem a seus produtos, pagando uma porcentagem de 

comissão sobre cada venda realizada sobre os mesmos. 

 Monetizze: É uma plataforma totalmente online que tem milhares de cursos de Educação à 

Distância (conhecidos como EAD no Brasil), além disso, possui produtos físicos tais como 
utilitários, remédios e cápsulas, onde é possível os produtores destes produtos disponibilizem 

para que pessoas se afiliem, pagando uma porcentagem de comissão sobre cada venda realizada 

sobre os mesmos. 

 Eduzz: É uma plataforma totalmente online que tem milhares de cursos de Educação à 

Distância (conhecidos como EAD no Brasil), além disso, possui produtos físicos tais como 

utilitários, remédios e cápsulas, onde é possível os produtores destes produtos disponibilizem 

para que pessoas se afiliem, pagando uma porcentagem de comissão sobre cada venda realizada 

sobre os mesmos. 

 URL: É o endereço de um site na internet. Provavelmente você também ouvirá o termo 

domínio para algumas ocasiões. 

 Spam: É um termo estrangeiro que significa basicamente: Uma mensagem eletrônica 

recebida não autorizada pelo usuário. O spam pode ser recebido por diversos meios, tais como: 

e-mail, mensagem em redes sociais, comentários em sites, dentre outros. 

 Viralizar: Termo muito utilizado na internet que designa um conteúdo que é espalhado e 

compartilhado rapidamente, semelhante ao efeito viral retratado na medicina. 

 Nicho: Significa um segmento do Marketing Digital que corresponde a uma área relacionada 

àquilo que você trabalha divulgando. Exemplo: Nicho de ganhar dinheiro online, nicho de 

emagrecimento, nicho de como falar em público, nicho de como passar em um concurso público, 

etc; 

 Leads: São potenciais clientes que visitam o seu negócio online (site, fan page, blog, etc), e 
que se interessam por aquilo que você está promovendo, baixando conteúdos, acompanham 

novidades, e-mails que você manda, etc. 
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 Gatilhos Mentais: “O gatilho mental é a habilidade de trazer pessoas para o nosso lado, 

mudando apenas a maneira como apresentamos nossos argumentos”. (Trecho retirado do Livro: 

“As armas da persuasão - Robert Cialdini); 

 Copywriting: É a arte da comunicação que tem o objetivo totalmente voltado e otimizado para 

vendas. 

 Funil: Conjunto de etapas, processos e gatilhos mentais que tem como objetivo maior de 

acompanhar, nutrir e gerar valor a seus leads ou clientes, até a decisão final de compra. 

 Pop-Up: É uma janela que abre esporadicamente sobre uma página da web. Essa ferramenta 

é muito usada pelos empreendedores digitais, principalmente para ativar gatilhos mentais dos 

navegantes daquele site. 

 Ticket: Representa o valor monetário de determinado produto ou infoproduto. Normalmente 

este termo vem acompanhado das palavras “baixo” e “alto” com o intuito de atribuir valor 

financeiro a um produto. 

 Google Adwords: É uma ferramenta do Google utilizada para criar campanhas de divulgação 

patrocinada. Resumidamente, você paga para o Google divulgar aquilo que você deseja publicar, 

para qual público você direciona, e onde deseja atingir aquelas pessoas. 

 Google Analytics: Outra ferramenta gerencial do Google que é utilizada para levantar dados 

estatísticos de sites, a fim de que os empreendedores possam tomar decisões em relação ao seu 

negócio como um todo. 

 Keywords: São conhecidas como as famosas “palavras-chave”. Elas que vão determinar o 

potencial do seu negócio e o quão poderoso e lucrativo ele será. Podemos dizer que estas 

palavras “valem ouro”. O motivo é óbvio: Elas serão as mais buscadas por internautas que 

admiram o seu nicho. 

 Tráfego Orgânico: Tráfego no sentido único da palavra significa “circulação, movimento”. E 

para o Marketing Digital, tráfego orgânico é uma estratégia gratuita que você pode utilizar para 

otimizar seu negócio online, de tal modo que os mecanismos de buscas na internet reconheçam 
ele como algo relevante para alavancá-lo nas suas plataformas de pesquisa e consequentemente 

trazendo as pessoas até o seu negócio; 

 Tráfego Pago: Na mesma vertente de tráfego orgânico, o tráfego pago tem como diferença 

que para conseguir alavancar seu negócio nos mecanismos de buscas você terá que pagar 

anúncios patrocinados para que as plataformas de pesquisa da internet coloquem seu negócio 

como algo relevante; 
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 Conversão: Significa o resultado positivo ou negativo de um específico objetivo pré-

determinado em uma campanha de marketing. Exemplo: “A página de captura converteu em 

mais de 50 leads”; ou “A conversão em vendas deste produto foi de aproximadamente 20%”. 

 SEO: Abreviação da palavra “Search Engine Marketing”. Traduzida ao português obtemos algo 

como: “Otimização para motores de buscas”. O SEO é extremamente importante quando o 

assunto é atrair tráfego orgânico qualificado para o seu negócio online por meio dos mecanismos 
de busca da internet. Quanto mais tráfego e copywriting otimizada, provavelmente maior será o 

volume de vendas. 

 Chamada para a ação (Call to action - CTA): Significa exatamente o que o próprio nome diz, é 

uma chamada para que seu público faça algo específico que você deseja. Exemplo: Dê “like” no 

vídeo, compartilhe no Facebook, entre para minha lista vip, etc. 

 Landig Page: Significa “Página de captura”. Esta página será responsável pelo local onde você 
“recepcionará” o público-alvo do seu negócio entregando-o uma recompensa digital, a fim de 

convertê-lo em um lead e futuramente transformá-lo em um potencial cliente do seu produto. 

 Isca Digital: Amostra grátis de um material em formato específico, que pode ser um PDF, vídeo 

aula, check-list, plano de organização anual, etc; com o intuito de obter o e-mail do seu lead para 

fins de relacionamento. 

 E-Mail Marketing: Comunicação por meio de mensagens enviadas via e-mail entre empresas 

e seus clientes ou potenciais compradores (leads). 

 Remarketing: Estratégia avançada utilizada para capturar leads em uma segunda, ou terceira 

oportunidade. Exemplo: Você entra num site e vê um infoproduto de 200 reais, mas não compra. 

Ao ir para outro site você se depara com um banner de um produto de 150 reais da mesma 

empresa que o apresentou um mais caro anteriormente. Com isso, você se interessa e compra o 

produto mais barato. 

 Campanhas Patrocinadas: Campanhas de marketing as quais são necessário investimento 

monetário em troca de algum objetivo específico. Exemplo: Visualizações no site, vendas de 

produtos, cadastros de leads, remarketing, etc. 

 Facebook ADS: Plataforma exclusiva para realizar campanhas patrocinadas de Marketing pelo 

Facebook e Instagram. 

 Estrutura Completa: Conjunto de plataformas, redes sociais e estratégias, que interligadas 

formam o corpo e estrutura de um negócio digital. 
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Capítulo 2 - A mudança de Mindset 

 

 

 

Na teoria da decisão e na teoria geral dos sistemas, uma mentalidade é um conjunto 

de suposições, métodos ou notações mantidas por uma ou mais pessoas ou grupos de 

pessoas. (Wikipedia). 

Ao tomar a decisão de trabalhar como empreendedor no Marketing Digital, a reprogramação de 

Mindset é obrigatória. 

Se você vem de uma família humilde, trabalhadora e muito solícita assim como eu, a chance de seus 

pais serem conservadores é grande. 

Mas calma, o Mindset deles apenas está configurado de uma outra maneira. 

Eles foram criados com o Mindset que seus avós passaram a eles. É assim que ocorre com 80% da 

população mundial. O Mindset é herdado de geração para geração. 
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Quando você se torna um empreendedor digital e pretende trabalhar como afiliado realizando 

vendas de infoprodutos, a reprogramação mental deve ser um desafio pessoal de progressão 

contínua. 

Você deve treinar dia-a-dia em prol da sua mudança de mentalidade. 

Lembre-se: Você está quebrando paradigmas (seja lá quais forem), e para que isso se concretize, será 

necessário muito treino, dedicação e leitura inteligente todos os dias. Assim como um bebê aprende 

a andar, você reprogramará a sua mente para empreender e vender diariamente como afiliado. 
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Capítulo 3 - O que é o Marketing de Afiliados? 

 

 

 

Basicamente, o marketing de afiliados, resume-se em criadores de produtos tais como, cursos, 

treinamentos em vídeos, livros, E-Books, plataformas, produtos utilitários do nosso dia a dia, etc; 

disponibilizarem afiliações para pessoas que se interessem em divulgar seus produtos, com o intuito 

de ambas as partes ganharem. 

O ganho de comissões por parte do afiliado, é concretizada por cada venda que o mesmo indicou. 

Já por parte do produtor, baseia-se no marketing que o afiliado faz de seu produto, e também em no 

percentual de cada produto vendido. 

O marketing de afiliados no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos anos, devidamente 

ao motivo citado acima. 

Por tratar-se de um ótimo negócio para ambas partes (produtor e afiliado), também ainda pode 

aquecer ainda mais os programas de afiliados contidos no Marketing Digital. 
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Capítulo 3.1 - Os Principais Programas de Afiliados 

 

Agora que já sabemos do que se trata o marketing de afiliados, vejamos alguns dos principais 

programas de afiliados que mais vem sendo utilizados no Marketing Digital: 

 

• Hotmart; 

• Eduzz; 

• Monetizze; 

• Google Adsense; 

• Lomadee; 

• Hostgator; 

• E-goi; 

• Submarino, Americanas, Shotime. 

 

Dentre os vários citados acima, muitos deles já existem no Marketing Digital por diversos anos. 

Também são muito conhecidos por afiliados mais experientes que já trabalham há algum tempo no 

marketing de afiliados. 

 

Capítulo 3.2 - Os Métodos de Trabalho 

 

Considerando que existem inúmeras plataformas para se trabalhar no marketing de afiliados, iremos 

focar nossa atenção em apenas 3. 

Isso não significa que as outras citadas acima são menos importantes, ou piores das quais iremos 

estudar, mas sim pelo fato das mesmas estarem no auge no marketing de afiliados. 

As plataformas que iremos entender um pouco mais serão: Hotmart, Eduzz e Monetizze. 

Todas as plataformas citadas acima são bem eficientes e completas quando o assunto é a 

disponibilização do infoprodutos, tais como cursos em vídeo, e-books, treinamentos; e funcionam 

da seguinte forma: 

 

1. O produtor cria o seu produto ou infoproduto e disponibiliza-o na plataforma escolhida; 

2. Logo ele recebe propostas de interessados para serem afiliados de seu infoproduto; 
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3. Com o aval positivo do produtor, os afiliados começam a divulgação de tal produto, 

divulgando-o em seu blog, redes sociais e também indicando-o para suas listas de e-mails 

criadas; 

4. Concretizada uma venda por indicação de determinado afiliado, este ficará com um 

percentual que fica entre 35% e que pode chegar até 80% do valor do produto, enquanto o 

produtor ficará com o restante; 

5. Normalmente as plataformas costumam cobrar uma taxa de administração para cada venda 

realizada. Essa taxa não é um valor exorbitante, normalmente é de 10% do valor total da 

venda. 

6. Nem o produtor, muito menos o afiliado, terão a responsabilidade de intermediar assuntos 

sobre: parcelamento do produto, pagamentos e entrega de acesso. As plataformas cuidam de 

tudo isso. 
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Capítulo 4 - Os passos iniciais 

 

Após aprendermos um pouco mais dos termos mais utilizados no Marketing Digital e também como 

devemos programar nosso Mindset, agora vamos traçar uma estratégia do passo-a-passo de como 

criar uma conta no Hotmart, Monetizze e Eduzz para afiliar-se a um produto ou infoproduto. 

Esses passos são extremamente importantes a fim de que você crie o seu esquadrão de produtos 

iniciais para começar sua divulgação como afiliado. 

Mãos à obra! 

Capítulo 4.1 - Criando sua conta no Hotmart 

 

Agora é hora de aprendermos sobre como criarmos uma conta gratuitamente no Hotmart passo a 

passo. 

Para isso, basta apenas que você tenha um e-mail válido e cadastrado em qualquer plataforma de 

provedores de e-mails. 

Eu particularmente gosto e recomendo o G-Mail, mas você pode utilizar o Outlook, Bol, IGMail, dentre 

outros. 

Aconselho que faça um e-mail apenas para cadastrar em plataformas tais como o Hotmart, Eduzz e 

Monetizze, e também para usar no seu negócio online como um todo. 

Afinal de contas estamos levando isso como sendo algo totalmente profissional. Não misture sua 

vida pessoal. 

 

• CLIQUE AQUI para acessar o Hotmart; 

• Na parte superior direita do site, clique em "Cadastre-se"; 
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• Após isso, você será redirecionado para a tela abaixo; 

 

• Preencha todas as informações para fazer seu cadastro, ou se ainda preferir conecte com sua 

conta do Facebook, conforme apontado no botão azul da parte superior do formulário; 

• Após isso, selecione a caixa “Estou ciente dos termos de uso do Hotmart" (e não esqueça de 

ler os termos); 

• Clique em "Continuar" e vá para a caixa de entrada do e-mail que você acabou de inserir para 

realizar o seu cadastro; 

http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado


 

    17 | P á g i n a  
 

http://www.marketingpotencial.com.br 

Meu SEGREDO Revelado! CLIQUE AQUI 

 

• Você receberá um e-mail com o assunto: "Confirme seu cadastro. Falta Pouco ;)". Abra-o. 

• Dentro do corpo do texto deste e-mail você precisará confirmar a sua conta clicando sobre 

um dos dois links (que aparecem na cor azul na foto acima); 

• O primeiro link é se você quiser trabalhar como produtor de infoprodutos; 

• E o segundo é caso se você quiser trabalhar como afiliado de produtos digitais; 

• Não se preocupe com a opção escolhida, pois ela não influencia em NADA na sua conta. Ela 

serve apenas para caráter de pesquisa do próprio Hotmart. 

• A maioria dos iniciantes costuma se cadastrar no Hotmart como afiliado. Então neste caso, 

deve-se clicar no SEGUNDO link; 
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• Pronto agora o seu cadastro está concluído, e essa imagem que você observou acima será a 

sua tela inicial. 

  

Com o intuito de melhorar a sua experiência de aprendizado no cadastro do Hotmart, eu fiz um vídeo 

que ensina todos os passos que eu descrevi acima. 

Se tiver dificuldades lendo, acompanhe com atenção o vídeo e siga todos os passos mencionados. 

 

Para acessar o vídeo basta CLICAR na imagem que você será redirecionado(a) imediatamente. 
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O procedimento explicado acima é todo realizado no computador, mas muitas pessoas não tem um 

bom computador (ou mesmo nem possuem), então vou deixar o vídeo o qual ensino realizar o 

cadastro por meio de seu celular. 

Acesse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=LHJJr_egiWc 

 

Capítulo 4.2 - Como se Afiliar no Hotmart Passo a Passo 

 

Para iniciarmos o processo passo a passo de como ser afiliado no Hotmart a infoprodutos, 

primeiramente você deve entrar na sua conta. 

Se você tiver dificuldades para fazer isso vá até o tópico anterior para acompanhar o passo a passo 

de como se cadastrar no Hotmart e também como entrar na sua conta. 
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Depois de logar você irá se deparar com a tela inicial do Hotmart (conforme mostrado na imagem 

acima). 

Ao lado esquerdo da tela, podemos observar que a plataforma possui diversas opções neste menu. 

Visando a afiação a infoprodutos, iremos clicar em "Mercado". 

Ao entrar na aba Mercado, eu dividi a explicação em 4 etapas para facilitar a compreensão e 

assimilação das informações sobre como ser afiliado no Hotmart divulgando infoprodutos. 

  

 

  

Capítulo 4.2.1 (Parte 01) - Aba de Pesquisa 

  

Esse campo de pesquisa é usado para que você busque um infoproduto por meio de alguma palavra-

chave, ou mesmo pelo nome do próprio produto. 

Exemplo: Se você trabalha com o nicho de emagrecimento, você pode simplesmente digitar 

"EMAGRECIMENTO" na busca, ou mesmo buscar por algum produto específico que você já conhece, 

como por exemplo o DIETA DE 21 DIAS. 
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Depois que digitar, basta apertar a tecla ENTER do seu teclado ou ir até o final da aba de busca e 

clicar no botão que se encontra desenhado uma lupa de cor laranja. 

Pronto. Agora você irá visualizar os produtos relacionados à sua palavra chave, ou mesmo o produto 

que pesquisou. 

 

Capítulo 4.2.2 (Parte 02) - Ranking 

 

Essa parte é extremamente importante se você deseja garimpar diversos produtos de qualidade para 

sua audiência. 

Se você realmente dominar a busca pelas categorias: Mais quentes, Mais queridos e Mais recentes, 

conseguirá produtos muito bons que talvez até que não tenham tanta concorrência e que poderão 

contar com uma ótima conversão. 

 

Capítulo 4.2.2.1 - Mais Quentes 

  

Se você busca como ser afiliado no Hotmart, os produtos mais quentes realmente parecem serem 

maravilhosos e que podem trazer muitas vendas logo nos primeiros dias de divulgação. 

Entretanto, os produtos mais quentes significam que literalmente eles estão sendo muito 

concorridos por afiliados e que automaticamente também estão sendo muito bem vendidos. 

Isso significa que muitas pessoas já estão comprando tráfego no Facebook, Instagram, Google, etc; 

para alavancarem suas vendas como afiliado por meio daquele produto digital. 

Obviamente, o afiliado que está iniciando no marketing digital, deve repensar sua escolha quando 

um produto mais quente está sob cogitação de um plano de marketing digital do seu negócio. 
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Capítulo 4.2.2.2 - Mais Queridos 

  

Nesta aba encontram-se os produtos que possuem melhores qualificações dos clientes. 

Quando alguém adquiri um infoproduto, logo a pessoa/empresa já está apta a qualificar o produto 

por meio do site da Hotmart. 

Com isso, quando realmente o produto é bom e possui um alto valor agregado em relação ao 

custo/benefício, as pessoas qualificam com a nota máxima. 

Essa qualificação vai de 1 até 5 estrelas. 

Sem dúvidas a qualificação é um fator determinante para entrar no topo do ranking dos Mais 

Queridos. 

Na aba dos mais queridos você pode encontrar os produtos que literalmente a sua audiência vai 

amar, e que não possuem tanta concorrência tal como os produtos Mais Quentes que citamos 

anteriormente. 

  

Capítulo 4.2.2.3 - Mais Recentes 

  

Os infoprodutos mais recentes são os verdadeiros lançamentos do Hotmart. 

Logo de cara, podemos chegar à conclusão que são ótimos para serem testados por afiliados 
iniciantes que estão começando o seu negócio online na internet, pelo fato destes produtos 

possuírem baixíssima concorrência. 

Nesse ranking você pode facilmente observar os primeiros produtos e já ter uma boa noção de como 

eles estão se comportando, e se porventura poderão se tornar um produto quente ou querido. 

  

Capítulo 4.2.3 (Parte 03) - Portfólio de Produtos Digitais 
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O portfólio de produtos digitais do Hotmart é a seção onde você encontra todos os produtos que se 

encontram hospedados na plataforma, dentre os quais podemos utilizar a aba de pesquisa (citada 

no tópico 1) e também os filtros (iremos ver posteriormente no item 4). 

Cada quadrado possui algumas informações importantes que devem serem observadas com 

atenção. 

Uma delas é a foto que qualifica o produto ou produtor. 

Nesta foto podemos ou não, encontrar uma pequena faixa verde que está descrita como "Hotleads". 

Isso significa que o produtor utiliza uma sequência de e-mails para vender o produto, e se o 

prospecto cliente entrar para a lista de e-mails do produtor com o seu link de afiliado e 

posteriormente a compra do produto for concretizada, a comissão será sua. 

Depois, vemos o nome do infoproduto, a temperatura e a comissão paga. 

Muitos produtores pagam até 80% de comissões dependendo da ocasião, para atraírem mais 

afiliados. 
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 Capítulo 4.2.4 (Parte 04) - Filtros 

  

Essa seção é destinada para quem já possui em mente qual o tipo 

de infoproduto que deseja divulgar. 

Dessa maneira fica mais fácil saber como se afiliar no Hotmart 

com o produto certo de acordo com as escolhas. 

Com a ferramenta do filtro você pode garimpar infoprodutos de 

acordo com: 

  

• Afiliação aberta ou fechada; 

• Preço; 

• Percentual de comissão pago; 

• Segmento de mercado; 
• Moeda; 

• Idioma; 

• País; 

• Formato. 

• Outras configurações personalizadas de bônus. 

  

Depois de escolher as condições as quais o produto, basta apenas selecionar a opção Aplicar 

Filtros que o(s) produto(s) de acordo com suas qualificações será exibido no portfólio de produtos. 

 

Capítulo 4.3 - Solicitando sua Afiliação 

 

Observamos o passo a passo de como funciona a aba Mercado do Hotmart, iremos prosseguir no 

processo de como ser afiliado no Hotmart de forma profissional. 

Após realizar uma análise criteriosa dos infoprodutos, você certamente achará algum que se 

enquadre perfeitamente na sua estratégia de divulgação. 
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Depois, basta apenas clicar acima do produto para abrir a tela de informações. 

  

 

  

Logo de cara já observamos os itens Temperatura, Blueprint e Satisfação. 

Em questão à temperatura e satisfação nós já sabemos do que se trata. 

Já quanto ao Blueprint, é uma análise do Hotmart levando em consideração a página de vendas e 

configurações adicionais do infoproduto hospedado pelo produtor na plataforma. 

Então se um produto está com 100% de blueprint significa que para o Hotmart está com todas as 

qualificações devidamente preenchidas e completas. 

Em seguida, observamos o valor pago por cada venda realizada pelos seus afiliados e também o 

preço final do produto. 

Recomendo que você veja um vídeo o qual explico detalhadamente o passo a passo de como ser 

afiliado no Hotmart. 
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Para acessar o vídeo basta CLICAR na imagem que você será redirecionado(a) imediatamente. 

 

Capítulo 4.4 - Criando sua conta na Monetizze 

 

A Monetizze é uma plataforma com infinitas opções de produtos físicos ou digitais. 

Por isso é tão importante que criemos uma conta nesta incrível plataforma de produtos do marketing 

de afiliados. 

Siga o passo a passo detalhado abaixo: 

• Acesse a plataforma CLICANDO AQUI; 
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• Depois de acessar a tela acima, clique em ACESSAR; 

 

• A partir da tela mostrada, clique em CADASTRAR-SE; 
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• Um pop-up será aberto; 

• Nele você deverá preencher suas informações de cadastro para ter acesso (certifique-se de 

colocar um e-mail válido e que seja para uso profissional); 

• Após terminar de preencher todos os dados clique em CADASTRE-SE; 

• Verifique seu e-mail e veja se há uma mensagem da Monetizze; 

• Clique no link dentro da mensagem para confirmar sua inscrição; 

• PRONTO! Sua inscrição já está confirmada. 

 

Capítulo 4.4.1 - Como Afiliar-se na Monetizze 

  

Depois de cadastrar gratuitamente na Monetizze, vamos aprender um pouco mais a fundo como é o 

processo de afiliação de produtos físicos e digitais dentro da plataforma. 

O primeiro contato que você terá com a plataforma será essa tela abaixo: 
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Essa tela é o painel principal que vemos logo quando acessamos a Monetizze. 

Apesar de parecer um pouco confuso de entender, é bem simples e eu vou lhe mostrar como 

aprender na prática. 

Como o objetivo agora é se afiliar a produtos na Monetizze, iremos até a LOJA de produtos na 

plataforma clicando conforme a imagem acima demonstra na seta vermelha. 
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Eis que encontramos a verdadeira "mina de ouro" na Monetizze. 

Aqui estão todos os produtos físicos e digitais. 

Para se afiliar a esses produtos é bem simples, basta que você procure o produto de sua escolha na 

aba de busca localizada na parte superior da tela. 

Caso não tenha uma preferência por produtos, vá buscando por categorias do seu nicho. 

Após achar o produto desejado, clique sobre ele, leia todas as informações e depois clique em 

PROMOVER PRODUTO. 

Uma janela pop-up será aberta. 

Nesta janela você poderá enviar uma mensagem para o produtor destacando quais serão os meios 

que você deseja promover o produto. Depois disso, basta apertar em "SIM". 

[Nota: Observe bem as informações de afiliação do produto. O produtor pode exigir algumas ações 
que você realize antes de se afiliar ao produto]. 

Caso este produto esteja com a afiliação aberta, você logo será comunicado por uma mensagem 

localizada na parte superior da tela e já poderá pegar os seus links no menu PRODUTOS > MEUS 

PRODUTOS. 

Porventura se houver algum tipo de dificuldade em afiliar-se a produtos digitais e físicos na 

Monetizze, vou deixar um vídeo explicando detalhadamente desde o que é Monetizze, como 

cadastrar e como se afiliar na plataforma. 

Veja clicando na imagem abaixo: 

 

Para acessar o vídeo basta CLICAR na imagem que você será redirecionado(a) imediatamente. 
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Capítulo 4.5 - Criando sua conta na Eduzz 

 

Por fim, agora iremos realizar o cadastro na plataforma Eduzz, a qual também é uma excelente 

alternativa, com um portfólio de produtos respeitável para o marketing de afiliados.  

Importante lembrar, que para cadastrar e começar a utilizar os benefícios da plataforma é 100% 

gratuito, assim como no Hotmart e Monetizze também são. 

  

• CLIQUE AQUI para acessar a Eduzz; 

 

• O primeiro contato será como na tela acima; 

• Clique em "Login" na parte superior esquerda; 
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• Depois de entrar na tela acima, se você ainda não tem uma conta na Eduzz, basta apenas 

preencher o formulário "Quero me cadastrar"; 

• Clique em "Não sou um robô" e posteriormente em "Cadastrar"; 

• Após realizar o procedimento acima, você será orientado(a) para ir até à caixa de entrada de 

sua conta de e-mail que acabou de informar à Eduzz, para realizar o processo de autenticação de 

conta; 

• Após autenticar sua conta, agora você poderá aproveitar todos os benefícios da plataforma; 

  

Depois de realizarmos todos os passos relacionados a como cadastrar na Eduzz, agora iremos 

aprender como ser um afiliado Eduzz. 
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Capítulo 4.5.1 - Como ser um Afiliado Eduzz  

 

Ser afiliado na plataforma uma vez que já sabemos o que é Eduzz, é muito mais fácil do que 

imaginamos devido ao fato de que a plataforma se assemelha bastante com suas concorrentes 

Hotmart e Monetizze. 

Vamos continuar listando o passo a passo para começar a divulgar os produtos hospedados na 

Eduzz. 

  

• Primeiramente, faça login na plataforma; 

 

• Depois de entrar na Eduzz, a tela acima será exibida. Essa será sua tela inicial todas as vezes que logar  

na plataforma; 

• Na parte superior central observamos todos os menus pertinentes a configurações para afiliados e 

produtores que são cadastrados na plataforma; 

• Em "1", onde encontra-se escrito "Divulgue a Eduzz e Ganhe", encontra-se um link personalizado 

apenas para que você divulgue como afiliado a plataforma.  
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o Exemplo: Se você conhece um amigo que ainda não utilize a Eduzz para trabalhar como afiliado ou 

produtor e você o convida para fazer parte da plataforma e ele realiza o cadastro com seu link 

personalizado, cada vez que essa pessoa indicada realizar uma venda, você ganhará um percentual 

do faturamento daquela pessoa indicada de acordo com os critérios estipulados pela Eduzz. 

• Em "2", encontramos 6 seções divididas em pequenos quadrinhos onde as quais temos inúmeras 

funções exclusivamente para afiliados e produtores.  

o Os dois últimos quadrinhos que estão em verde, são respectivamente para informações de vendas 

realizadas; 

o Em "Saldo" na opção "A Liberar", significa que você realizou vendas, mas ainda o montante não está 

disponível. Um dos fatores dessa "não disponibilidade", pode se dar devido ao período de garantia. 

• Em "3", encontramos um pequeno gráfico que ilustra como têm sido os ganhos como afiliado ou 

produtor decorrentes de um determinado período (no caso da foto acima, 7 dias, que é o padrão do 

gráfico). 

  

Agora que entendemos um pouco do "painel dashboard" da plataforma Eduzz, vamos clicar onde 

está assinalado o número "4". 

 

Podemos encontrar uma infinidade de produtos na Eduzz, que se dividem entre digitais e físicos 

conforme destacado em vermelho na imagem. 

http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/eduzz


 

    35 | P á g i n a  
 

http://www.marketingpotencial.com.br 

Meu SEGREDO Revelado! CLIQUE AQUI 

Por padrão, a abertura da janela será em "Produtos Digitais". Caso você queira ver opções de 

produtos Físicos, basta clicar na opção ao lado "Produtos Físicos". 

Nesta aba de Vitrine, podemos observar produtos pré-selecionados de acordo com valor, mais 

vendidos, novos produtos, entre outras qualificações. 

Clique sobre a foto ou título do produto e observe a seguinte tela: 

 

Nesta tela, vamos começar pelo lado esquerdo observando que temos a foto deste infoproduto 

juntamente com as conquistas obtidas por ele desde sua criação. 

Logo abaixo temos segmentação de público (para quem é aquele produto em específico) e também 
as principais necessidades que aquele produto soluciona, juntamente com um ponto forte apontado 

segundo os consumidores. 

Na área central vemos as categorias para aquele produto, breve descrição acompanhada do período 

de garantia e logo abaixo o conteúdo que possui o produto. 

Porventura se o produto for físico, nesta área será exibido o que será recebido pelo(a) comprador(a). 

Rolando a tela um pouco mais abaixo, vemos uma área destinada para perguntas onde o afiliado 

pode direcionar uma questão direta ao produtor sobre aquele produto em específico. 
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Ao lado direito da tela, observamos a quantia paga em comissões para cada venda realizada, 

também uma área destinada apenas para "Resultado por Clique - RPC" de acordo com conversões 

em vendas de afiliados e produtores cadastrados na plataforma. 

Por último e não menos importante, informações de como afiliar-se ao produto. 

Um botão verde escrito "Solicitar Afiliação", serve para se afiliar àquele produto digital ou físico 

imediatamente caso ele seja com afiliação aberta, ou mesmo para solicitar afiliação ao produtor que 

poderá ou não aceitar de acordo com critérios exigidos. 

Ainda restou alguma dúvida sobre a Eduzz? Se sim, eu fiz um vídeo explicando melhor esse passo a 

passo que eu acabei de te passar acima. 

Para ter acesso ao vídeo, basta clicar sobre a imagem: 

 

Para acessar o vídeo basta CLICAR na imagem que você será redirecionado(a) imediatamente. 
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Capítulo 5 - Ativando seu senso de pesquisa 

 

Encerrando a etapa de cadastros e afiliações a seus produtos ou infoprodutos, o próximo passo será 

ativar o que eu chamo como “senso de pesquisa”. 

O senso de pesquisa resume-se em estudar as páginas de vendas dos produtos os quais você se 

afiliou, bem como estar por dentro das palavras-chave que o público-alvo daqueles produtos mais 

pesquisam nas plataformas de busca da internet. 

 

Como vemos acima, na página de vendas do produto Fórmula Negócio Online, o produtor Alex Vargas 

disponibiliza vários vídeos com o intuito de explicar e tirar todas as dúvidas dos potenciais clientes 

do seu produto, o Fórmula Negócio Online. 

Logicamente, o caminho mais aceitável para que um afiliado consiga divulgar um curso com o 

máximo de clareza e detalhes sobre ele, é adquirindo-o e fazendo o uso dele. 

Se porventura o afiliado optar por não fazer a aquisição por motivos relevantes, os vídeos (da página 

de vendas e também do Youtube) são uma ótima alternativa para ajudar a compreender melhor o 

que o produto tem a oferecer, e também que serve como orientação para o afiliado no momento da 

divulgação. 
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Capítulo 5.1 - Otimizando Pesquisas por Palavras-Chave 

 

Outro aspecto importantíssimo do Marketing Digital (principalmente para realizar vendas como 

afiliado) é utilizar ferramentas que mostram a quantidade de buscas que determinadas palavras-

chave do seu nicho tiveram no Google nos últimos dias. 

Tal estratégia torna-se obrigatória para que o ranqueamento do seu negócio (site, blog, minisite, 

canal do Youtube, etc) ocorra dentro das plataformas de pesquisas. 

Dentre as ferramentas mais comuns temos o Planejador de Palavras Chave do Google Adwors, o 

Wordze e o Ubersuggest. 

Clique sobre o logotipo das ferramentas para fazer seu cadastro e conhecer mais sobre cada uma 

delas: 

 

                                         

 

A grande sacada em usar as ferramentas citadas acima, é saber o que as pessoas que fazem parte do 

público-alvo do seu nicho estão pesquisando no Google. 

Pense com essas perguntas: 

✓ Quais os principais problemas que estas pessoas precisam resolver? 

✓ O que tanto atrapalha elas de atingirem seus objetivos? 

✓ O que poderei fazer para ajudá-las? 

Diante tais perguntas respondidas por você, é possível imaginar uma de suas principais metas para 

poder começar a traçar uma estratégia e assim conseguir realizar sua primeira venda.  

Recomendo que às responda e anote todas suas respostas, e também resuma os passos iniciais dessa 

estratégia em um pequeno texto com suas palavras. 
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Com a estratégia anotada, você começa a procurar no Google, as palavras que mais são buscadas do 

seu nicho localizadas no Planejador de Palavras Chave, Wordze e também no Ubersuggest.  

Observe com atenção outras sugestões encontradas no rodapé da página do Google nas pesquisas 

relacionadas, e também no Google Instant. 

 

Observação Importante: Para acessar o Google Instant basta acessar o Google 
(https://www.google.com.br/) e começar a digitar algo específico na barra de busca. Os resultados 

que começarão a aparecer são os mais pesquisados e procurados no Google naquele momento. 

 

 

 

Concluída as etapas de pesquisa por palavras-chaves nas ferramentas mencionadas acima, o 

próximo passo é criar uma planilha das palavras que você mais viu nas suas pesquisas. 

Coloque o máximo possível de palavras.  

Essas palavras irão ser o pontapé inicial do seu negócio, e também sem dúvidas uma das principais 

estratégias para realizar diversas vendas como afiliado. 
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Capítulo 6 - Divulgando seu Link de Afiliado 

 

Ao realizar todos os passos listados acima, você já deve ter um repertório imenso de palavras-chave 

do seu negócio. 

Prosseguindo, a próxima etapa é começar a divulgar o seu link de afiliado. 

Muitos afiliados iniciantes cometem diversos erros constantemente neste processo de divulgação. 

Um dos maiores motivos para que isso aconteça se dá por alguns fatores: 

 

➢ Divulgação do link de afiliado sem encurtá-lo; 

➢ Criar campanhas pensando apenas na venda; 

➢ Começar a divulgar um produto de ticket alto. 

 

Vejamos algumas estratégias de como não cair nestes erros mais comuns. 

 

Capítulo 6.1 - Encurtando a URL do seu Hotlink 

 

No capítulo 3 deste guia, vimos que ao afiliar-se a um infoproduto você recebe alguns links para 

utilizar nas suas campanhas como afiliado, e o nome dado a estes links são “Hotlinks”. 

Contudo, ao observar atentamente como é a construção destes links, de certa maneira isso deve 

causar uma sensação de insegurança (poderão achar que tem vírus) para clicar neles por parte dos 

seus leads. 

Com o intuito de tornar seu Hotlink “mais amigável” iremos usar uma ferramenta online chamada 

Bitly. 
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O BITLY AGORA MESMO 

 

 

Observação Importante: Na imagem acima fiz apenas uma demonstração de como ficará um possível 
Hotlink encurtado, não significando que o mesmo está funcionando. Para que você possa usufruir do 

máximo de recursos disponíveis nesta ferramenta, deverá fazer um cadastro clicando na parte 

superior do site em “SIGN UP”. 

 

Perceba que na imagem apresentada acima, temos o Hotlink gerado pelo Hotmart, e na parte 

superior está o link encurtado pelo Bitly. 

Além de tornar seus links mais confiáveis e “clicáveis”, você ainda tem inúmeras possibilidades de 
criar estatísticas por meio da quantidade de cliques que seus links tiveram, a fim de tomar decisões 

a respeito do seu negócio. 

Se você ainda ficar com alguma dúvida em como encurtar um link de afiliado, veja este vídeo abaixo 

e acabe com todas as suas dúvidas: 
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Para acessar o vídeo basta CLICAR na imagem que você será redirecionado(a) imediatamente. 

 

Capítulo 6.2 - Não Faça Spam 

 

Ao navegar pela internet (principalmente pelas redes sociais), percebo uma quantia enorme de 

afiliados desesperados em realizar a tão sonhada primeira venda. 

E devido a esse motivo, podem cometer péssimos erros. 

Um destes erros é a pratica de spam. 

 

Isso realmente é muito chato e pode ser prejudicial para a imagem do afiliado na web, sendo banido, 

denunciado, e até mesmo excluído de grandes plataformas.  

http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://www.youtube.com/watch?v=ahQ8fyQqRUM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Spam


 

    43 | P á g i n a  
 

http://www.marketingpotencial.com.br 

Meu SEGREDO Revelado! CLIQUE AQUI 

Recapitulando: Conforme vimos no Capítulo 1, a prática de spam caracteriza-se por expor 

demasiadamente o link de afiliado por diversos meios da internet, até mesmo em sites de terceiros, 

prejudicando a navegabilidade dos internautas no geral. 

 

Capítulo 6.3 - Opte por produtos de baixo ticket 

 

Responda: Você compraria um produto caro de alguém que você não confia? 

Provavelmente sua resposta será não! 

Diante dessa situação, especificamente no Marketing Digital, os afiliados iniciantes, tentam de 

maneira errônea divulgar produtos que tem por base um alto investimento financeiro. 

Primeiramente, para vender um produto de ticket alto, você deve criar autoridade para o nicho o 

qual você divulga. 

Num segundo instante, você deve otimizar o seu negócio a fim de que ele fique visível para outras 

pessoas e apareça em destaque nos mecanismos de busca da internet, tal como otimizar seu site 
para SEO, criar Fan Page e grupos no Facebook, canal no Youtube e também parcerias saudáveis com 

outros afiliados. 

O que recomendo se você for um iniciante, é que comece pelo caminho mais fácil, divulgando 

produtos de no máximo 297 reais, para criar a autoridade no seu nicho, e futuramente possa divulgar 

produtos de maior valor. 
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Capítulo 7 - Foque no Marketing de Conteúdo 

 

 

 

Você já ouviu falar no Marketing de Conteúdo? 

O marketing de conteúdo como o próprio nome diz, é parte da estratégia para que seu negócio 

decole. Devido a isso, você deve focar na produção de conteúdo no seu negócio. 

Conteúdo este que deve ser de qualidade, e que realmente seja valioso, relevante e ajude o seu 

público-alvo, ou mesmo leads; a fim de criar relacionamento e consequentemente você possa fazer 

uma recomendação para suprir as necessidades daquele segmento. 

A afirmação resume bem o motivo principal que explica porque o Marketing Digital vem crescendo 

nos últimos anos. 

De nada adianta sair fazendo ofertas sem antes conhecer seu público-alvo, nem mesmo quais são as 

suas principais dores.  

Primeiramente você deve pegar cada cliente/lead pela mão e guiá-lo (a) rumo a um caminho 

confiável e seguro, como se ele fosse um (a) amigo (a) seu (sua). 

Veremos mais adiante sobre a regra ideal para trabalhar como afiliado. Essa regra realmente irá fazer 

você enxergar o Marketing Digital com outros olhos. 
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Capítulo 8 - Aprendendo a rastrear vendas 

 

De onde veio essa venda? 

Nada estará resolvido se demorarmos meses para 

construir o nosso negócio online, divulgar ele por 

diversos meios de comunicação na internet, sendo 

que se acaso uma venda for realizada por nossa 

indicação, não iremos saber qual foi a origem dela. 

A grande desvantagem de deixar as vendas “à 

mercê da sorte”, é não obter dados estatísticos para 

saber onde têm dado mais resultado no nosso 

negócio, e onde deveremos melhorar para começar 

a gerar vendas. 

Neste caso, rastrear as vendas é o melhor caminho. 

E para isso basta apenas seguirmos alguns passos conforme descritos abaixo: 

 

Capítulo 8.1 - Rastreando um link comum 

 

Hotlink: https://go.hotmart.com/R6260542P 

Basta apenas acrescentarmos: ?src=side-bar-blog  

(Após o sinal de igual, pode colocar o comando que desejar) 

Nova formação do link: https://go.hotmart.com/R6260542P?src=side-bar-blog 

 

Capítulo 8.2 - Rastreando um link alternativo 
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Hotlink: https://go.hotmart.com/R6260542P?ap=6514 

Basta apenas acrescentarmos: &src=side-bar-blog 

(Após o sinal de igual, pode colocar o comando que desejar) 

Nova formação do link: https://go.hotmart.com/R6260542P?ap=6514&src=side-bar-blog 

 

Veja este vídeo que explico detalhadamente como você pode rastrear suas vendas de uma maneira 

muito fácil e sem complicações: 

 

Para acessar o vídeo basta CLICAR na imagem que você será redirecionado(a) imediatamente. 
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Capítulo 9 - Gatilhos mentais na prática 

 

Mas afinal, o que são gatilhos mentais? 

No capítulo 1, vimos que Roberto Cialdini em seu livro, define gatilhos 

mentais como “As armas da persuasão”: “O gatilho mental é a 

habilidade de trazer pessoas para o nosso lado, mudando apenas a 

maneira como apresentamos nossos argumentos”. 

De forma mais resumida, definimos os gatilhos como decisões 
instantâneas que nosso cérebro adota rapidamente perante situações 

comuns do nosso dia-a-dia, a fim de poupar energia sem ter que pensarmos muitas vezes. 

Para o Marketing Digital, os gatilhos são essenciais para capturar leads, realizar vendas, adquirir 

seguidores para seu negócio e principalmente para ganho de autoridade no seu nicho de atuação. 

Vejamos um exemplo:  

 

“Você está navegando em um blog e de repente observa um produto bastante atraente que você tem 
intenção de comprar.  

Por força maior, você decide não comprar o produto naquele momento e toma a atitude de fechar 
aquela aba do seu navegador. 

Ao colocar o mouse em cima da aba, aparece um pop-up dizendo que são as últimas vagas para 
entrar no treinamento oferecido, e que caso você não adquira sua vaga naquele momento, o preço 
irá dobrar quando as vagas reabrirem”. 

 

Provavelmente, as chances de você comprar serão maiores.  

O gatilho predominante nesta situação foi o da Escassez, ou seja, o infoproduto é limitado por vagas, 

e tem um prazo estipulado para inscrições. 

Vejamos um mapa mental com exemplos práticos de alguns dos principais gatilhos mentais mais 

utilizados no Marketing Digital. 
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Capítulo 10 - Aperfeiçoando o Copywriting 

 

 

 

Você lembra da última vez que tentou escrever um texto e sentiu-se travado e sem ideias? 

O meu sentimento era esse quando eu tomava a atitude escrever qualquer coisa relacionada ao 

Marketing Digital. Podia ser um artigo de Blog, ou mesmo uma simples chamada para ação. 

Copywriting conforme citado no Capítulo 1, resume-se em atingir a excelência por meio da 

comunicação (em textos, vídeos, outdoors, etc), que tem como objetivo a conversão em vendas. 

“Usar as palavras certas, na hora certa, e para as pessoas certas”. 

Se a copywriting tivesse um slogam, obviamente seria este. 

Sensibilizar e chamar a atenção do leitor de tal maneira que o mesmo possa ser um cliente do seu 

infoproduto, não é uma tarefa fácil. 

Muitos profissionais preocupam-se em otimizar a estrutura visual de seus sites, aperfeiçoar o SEO, 

criação de conteúdo, mas não se atentam às palavras que estão colocando no seu negócio. 

http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://www.marketingpotencial.com.br/
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
https://marketingpotencial.com.br/meu-segredo-revelado
http://marketingpotencial.com.br/GC_1_venda_copywriting


 

    50 | P á g i n a  
 

http://www.marketingpotencial.com.br 

Meu SEGREDO Revelado! CLIQUE AQUI 

Inspirar e motivar, e aperfeiçoar a escrita de afiliados iniciantes, são objetivos dos profissionais de 

copywriting.  

A venda pode acontecer diante várias tentativas por meio de uma boa escrita voltada ao Marketing 

Digital, seja ela por um texto de blog, uma descrição de vídeo no Youtube, ou mesmo por uma 

postagem no Facebook. 

 

Capítulo 10.1 - Técnicas Simples (mas poderosas) de Copywriting 

 

Sabemos que para tudo no Marketing Digital devemos nos aperfeiçoar, estudar e dar nosso melhor. 

A copywriting é um dos alicerces do Marketing Digital que devem ser estudados (e muito), levando 

em consideração que os conteúdos em texto ainda são muito vistos e reconhecidos no Marketing 

Digital. 

Vamos à algumas técnicas que irão impactar positivamente na sua escrita: 

 

➢ Utilize títulos matadores; 

➢ Faça um subtítulo que incentive a leitura; 

➢ Foque na entrega de conteúdo; 

➢ Seja o mais claro possível; 

➢ Vá direto ao ponto (objetividade); 

➢ Tenha um toque especial de persuasão; 

➢ Utilize “Bullet Points” (marcadores que estou utilizando nestas técnicas); 

➢ Evite palavras negativas; 

➢ Saiba para quem é o seu avatar (público-alvo); 

➢ Tenha uma linguagem que se encaixe com seu nicho; 
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➢ Faça uma boa “chamada para a ação”; 

➢ Acompanhe os passos da concorrência. 

 

Você deseja aprender definitivamente sobre o melhor conteúdo de Copywriting com o melhor 

profissional do ramo? 

Vou deixar a recomendação de um material que eu definitivamente deixo em baixo do meu 

travesseiro para ler todos os dias. Este material realmente é muito poderoso. Use com moderação. 

 

Clique sobre o material para saber mais. 
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Capítulo 11 - Criando um Funil Simples com 
Entrada Orgânica 

 

 

 

Como já vimos anteriormente no início deste guia, um funil resume-se num conjunto de etapas, 

processos e gatilhos mentais que tem como objetivo maior acompanhar, nutrir e gerar valor a seus 

leads ou clientes, até a decisão final de compra. 

O nome “funil” é dado basicamente para que compreendamos um funil de vendas como sendo um 
funil comum usado pela culinária, ou seja, há uma abertura maior na sua entrada, onde é possível 

despejar líquidos, com a intenção que ele passe por este processo até chegar à parte mais estreita, e 

caia no recipiente desejado sem sair da rota proposta. 

O funil de vendas funciona de modo semelhante, apenas diferenciando-se das etapas que 

acompanham todo o processo. 

Vejamos abaixo um exemplo prático de como funciona um funil básico de vendas, com uma entrada 

extremamente orgânica, onde é possível que o lead passe por todos os processos até que a venda 

seja concretizada. 
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Perceba como o processo é gradativo, onde é possível realmente não pensar apenas na venda, e sim 

na entrega de conteúdo pela regra 80/20 (80% de conteúdo, 20% de ofertas), e acima de tudo criar 

relacionamento colaborando para o ganho de autoridade, com o objetivo de que o lead possa confiar 

em quem está comprando. 
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Capítulo 12 - As principais Mídias Sociais 

 

 

 

Sem dúvidas, o caminho mais curto para conseguir realizar sua primeira venda é a divulgação do seu 

projeto por meio das redes sociais. 

Além de ser uma ótima alternativa para iniciantes que ainda estão com seu projeto em construção, 
ainda pode ser uma ótima fonte de tráfego e/ou vendas para os afiliados experientes que estão com 

o seu blog/site/canal já concluído. 

 

Capítulo 12.1 - Facebook 

 

O Facebook é uma das melhores redes sociais para conseguir gerar tráfego, realizar vendas como 

afiliado e criar autoridade. 
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A melhor estratégia utilizada por afiliados que pretendem atingir sua primeira venda, é criar uma fan 

page, logo depois um grupo correspondente ao seu nicho e também participar de outros grupos 

maiores onde há pessoas que se interessam pelo seu produto. 

Diante tal situação, a criação de posts que agreguem valor e realmente vão seguir a regra do 80/20 

como vimos anteriormente, é uma ótima estratégia para conseguir par realizar a primeira venda. 

 

 

 

Observe que no anúncio acima, ainda não há definitivamente um contato com a “venda direta”, e 

sim apenas uma chamada para ação (convite para compartilhar e comentar) para que o post no 

Facebook possa viralizar na rede social. 

Assim, quando os internautas acessarem a página daquela pessoa, provavelmente cairão em uma 

outra chamada ação para irem até o canal do Youtube, blog, grupo no próprio Facebook, e até 
mesmo um produto indicado, havendo uma interligação de diversas ações para que haja uma 

entrada em um determinado funil. 
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Capítulo 12.2 - Youtube 

 

Criar um canal no Youtube também está dentre uma das melhores estratégias para conseguir atrair 

leads do seu nicho, e consequentemente colocá-los em um funil de vendas. 

Partindo do princípio que um vídeo de aproximadamente 10 minutos de duração contém 

informações que correspondem a um E-Book de 20 páginas, é uma ótima alternativa para afiliados 

menos envergonhados e que possuem certa facilidade na edição de vídeos. 

As chances de um canal no Youtube gerar autoridade no longo prazo são grandes. Conforme você for 
alimentando-o com vídeos e conteúdo de qualidade, dicas, e otimizando a descrição e configurações 

de SEO de cada vídeo, a tendência que você consiga realizar vendas é grande. 

Sugestões de vídeos para afiliados: 

➢ Tutoriais de como usar ferramentas do seu nicho; 

➢ Dicas; 

➢ Explicação de conteúdo; 

➢ Reviews de produtos que você está divulgando; 

➢ Vídeos de motivação do seu nicho. 

 

Capítulo 12.3 - Instagram 

 

O Instagram é uma das redes sociais que mais cresce na Brasil com novos usuários. 

Milhões de pessoas no mundo todo utilizam a rede social para simplesmente passarem o tempo 

rolando o Feed, ou mesmo ver os Stories mais recentes dos seus amigos. 

Para nós empreendedores digitais, a rede social é uma verdadeira mina de ouro escondida. 
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Realizar vendas no Instagram está se tornando cada vez mais fácil, quando atraímos pessoas 

engajadas com o nicho de mercado a qual pertence nosso produto. 

E não é só por que as pessoas que buscamos nos seguem no perfil, que isso representa venda 

realizada na certa. 

Vários passos tais como: curtir o Feed das pessoas, entrar em contato via direct, perguntar sua maior 

dificuldade perante seu maior problema, usar o copywriting de maneira correta, para enfim 

finalmente realizar uma oferta. 

As estratégias também são inúmeras e indispensáveis para quem deseja atrais tráfego para mídias 

próprias (tais como Blog ou página de captura de e-mails). 

Como todo empreendedor digital que está iniciando, por muitas vezes a caminhada é um pouco 

lenta e cheia de dificuldades para realizar apenas uma venda, irei deixar a sugestão de um 

treinamento exclusivo que vai definitivamente tirar você do ponto zero e fazer você realizar muitas 
vendas recorrentes pelo seu Instagram de nicho, mesmo que você seja um completo iniciante 

inexperiente. 

Clique na imagem abaixo e confira. 
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Capítulo 13 - Realize Vendas! 

 

Este capítulo foi feito exclusivamente para mostrar-lhe como eu consegui realizar a minha primeira 

venda como afiliado. 

Para ser exato ela foi realizada quando eu tinha apenas 37 dias no Marketing Digital. 

Parece um tempo curto, levando em consideração tudo que devemos saber conforme visto neste 

guia. E realmente, é um tempo curtíssimo! 

Eu ainda estava preparando o meu blog para lançá-lo, e quando de repente em uma certa tarde de 

sábado resolvi divulgá-lo previamente em um grupo no Facebook que corresponde ao meu nicho. 

O pessoal gostou do que viu, me mandaram os parabéns e tudo mais. Até me chamaram inbox no 

chat do Facebook para conversar sobre Marketing Digital. 

Aquilo já bastava, e meu dia já estava ganho. 

Mas uma grata surpresa estava por vir depois de 3 dias após divulgar o meu blog naquele grupo. 
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Fiquei maravilhado com aquilo, e realmente não esperava uma venda naquele momento. Eu estava 

totalmente focado na identidade visual e enviando conteúdo para o blog, e aquela venda aconteceu. 

Por mais que eu estivesse focado em outras coisas relacionadas ao meu negócio, a meta principal 

era a venda.  

Eu a mentalizei, agi em prol dela, lá estava a “materialização” dela no meu e-mail. 

Foi realmente algo mágico! 
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Capítulo 14 - Considerações Finais 

 

 

 

Ufa, acho que conseguimos aprender bastante coisas neste guia, não é? 

Bom, mas para um mercado como o Marketing Digital, isso não é tudo e sim apenas uma pequena 

parte do que você tem muito a aprender. 

Os passos iniciais para que você possa realizar sua primeira venda como afiliado estão explicados 

aqui neste guia. Faça um ótimo uso dele. 

Mas o passo principal eu deixei para revelar agora. 

A principal ação que você deve realizar antes de atingir a primeira venda como afiliado, chama-se 

mentalização. 

Você deve imaginar-se vendendo todos os dias, e isso sem dúvidas vai gerar muito mais motivação 

para continuar lutando a cada dia em prol daquilo que mais deseja. 

O tempo necessário para que um afiliado gere resultado, é imprevisível. E isso apenas dependerá de 

uma pessoa: VOCÊ. 
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Lute, trabalhe, e acredite naquilo que você está fazendo. NÃO DESISTA jamais daquilo que você tanto 

almeja. 

Muitos afiliados questionam o fato de não conseguir realizar sua primeira venda no seu primeiro mês 

quando ainda estão estudando como funciona o Marketing Digital. 

Mas a venda tem grandes chances de não acontecer. E isso é mais do que óbvio. 

No primeiro mês como afiliado, o seu aprendizado ainda estará em fase de desenvolvimento. 

Procure estudar, ver como funciona, sem pressa para atingir resultados. 

LEMBRE-SE: Quanto mais você sabe, maiores serão seus resultados. Invista em seu aprendizado, 

invista no seu futuro. Concentre nos seus estudos e mãos à obra! 

 

 

Espero que este guia tenha ajudado em seu desenvolvimento pessoal e profissional no Marketing 

Digital, e principalmente para que você possa realizar a sua tão sonhada primeira venda. 

Foi com muita determinação e carinho que eu produzi ele para que você possa sempre consultá-lo e 

revisar as explicações dadas aqui, a fim de obter uma força maior para realizar sua primeira venda. 

 

Um grande abraço e muito sucesso a você! 

 

Paulo Moreno 
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