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Nota da Autora: 

 

Esse Livro Digital é para você que deseja conhecer todas as 

possibilidades e oportunidades que o mercado digital pode ter 

para a sua carreira profissional e para a sua vida. Esse é um 

Material para você que deseja conquistar de uma vez a sua 

liberdade de tempo e dinheiro e poder trabalhar a partir de sua 

casa com o seu próprio negócio. 

Aproveite todo o conteúdo e permita-se aprender a aprender. 

Você está prestes a conhecer 5 Passos para você iniciar ainda hoje 

seu Home Office Inteligente e Altamente Lucrativo. 

Boa Leitura! 

Um Grande Abraço, 

Denise Cardinot 

Escapando da Crise Com Marketing Digital 
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Preparando-se para 
Ganhar Dinheiro Online 

 
Todo mundo sabe que tem como ganhar dinheiro pela 
internet, mas a grande dúvida está em como ganhar 
dinheiro de verdade, sendo que uma das formas mais 
eficazes e reais de se 
ganhar dinheiro na rede 
mundial de 
computadores é por 
meio de marketing de 
afiliados e abaixo 
estarão dez motivos 
para cair de cabeça 
neste tipo de negócio. 

Apesar de ser possível ganhar dinheiro de verdade 
pela internet, muita gente fica com o pé atrás em 
relação às diversas promessas de ganho de dinheiro 
fácil e que na grande maioria das vezes não é real, 
infelizmente a maioria das pessoas procuram atalhos 
e fórmulas mágicas para o sucesso e você sabe que 
o sucesso é apenas uma consequência do trabalho 
duro e da dedicação. Lembre-se: Marketing de 
Afiliados é o Melhor Modelo de Negócios do Mundo e 
Pronto Final! Porém não é uma Proposta de 
Enriquecimento Fácil ou Ilícito. Marketing de 
Afiliados é uma proposta de muito TRABALHO! 
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Neste Livro Digital você conhecerá a oportunidade de 
criar seu próprio home office profissional através do 
Modelo de Negócios de Marketing de Afiliados. 

O Modelo de Marketing de Afiliados é o Melhor 
Modelo e o Mais Seguro para você que deseja 
Empreender pela internet. Através deste modelo de 
negócios você poderá ter a oportunidade de revender 
produtos digitais com comissões de R$: 50, R$: 100, 
R$: 150, R$: 1500 e muito mais. 

Um mercado milionário que já pagou milhares de 
reais para centenas de pessoas no Brasil e no 
Mundo e Hoje você vai ter a oportunidade neste Livro 
Digital de Conhecer a oportunidade de você criar seu 
próprio negócio a partir de sua casa divulgando 
produtos digitais com sucesso. Conheça agora os 10 
Benefícios deste modelo de negócios e todas as 
possibilidades que o marketing de afiliados pode ter 
para a sua vida e para a sua carreira profissional: 
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Confira 10 Motivos para você 
investir em Marketing de Afiliados 

 

1. A principal vantagem é que não há a necessidade 
de se investir nenhum tipo de dinheiro para se abrir 
este tipo de negócio, o que é muito bom para quem 
deseja ter um negócio pela internet, mas que não 
tem dinheiro para abrir um. 

2. Outra vantagem bem interessante está no fato de 
que existem diversos tipos de negócios em que se 
pode investir, sendo que se pode escolher o 
negócio em que se tenha mais afinidade. 

3. As empresas que trabalham com afiliados 
possuem o seu próprio sistema de pagamento, ou 
seja, basta apenas informar os dados de sua conta 
corrente ou poupança para receber as suas 
comissões. 

4. Muitas empresas trabalham com comissões muito 
interessantes, ou seja, a grande maioria das 
empresas trabalham com pelo menos 30% das 
comissões, o que é muito bom para quem deseja 
trabalhar neste setor, mas é de suma importância 
que se faça um bom trabalho de marketing, de 
divulgação deste tipo de trabalho. 
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5. Muita gente que abre uma empresa muitas das 
vezes pensa em criar algum produto para se lançar 
no mercado, sendo que no marketing de afiliados 
não há a necessidade de se fazer este tipo de 
negócio, ou seja, basta apenas se afiliar e começar 
a ter lucros. 

6. Uma das grandes dúvidas está na necessidade de 
se criar um domínio, sendo que não há a 
necessidade de se criar um domínio só para 
colocar o seu link de afiliados, o que faz com que 
se diminua os gastos para se investir em um 
negócio online. 

7. Outra vantagem bem interessante está no fato de 
se ter liberdade para se trabalhar nas horas vagas 
para se ter um bom trabalho de divulgação, o que 
é bem diferente de um trabalho comum, que tem 
hora e lugar bem definido. 

8. Não há a necessidade de se preocupar com prazos 
de entrega e nem com as formas de pagamento, 
pois estas condições estão bem definidas no site 
dos afiliados. 

9. Não há a necessidade de se respeitar metas, ou 
seja, cabe a cada pessoa decidir o quanto que se 
deseja ganhar, dependendo do esforço do afiliado. 

10. Possibilidades de se trabalhar com diversos tipos 
de produtos e de serviços. 
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Vamos Ganhar Dinheiro 
Online? 

 

Ficou interessado? Quer ganhar dinheiro com o 
marketing de afiliados? Para começar no marketing 
de afiliados, você deverá compreender como funciona 
cada uma das formas de remuneração e assim, 
decidir qual é a escolha mais lucrativa para o blog ou 
site da empresa ou seu. 
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Conheça abaixo as 
Nomenclaturas: 

 

Existem algumas nomenclaturas para cada formato 
de programa de afiliado, veja abaixo estes formatos e 
a forma como você será remunerado: 

CPC – Custo por Clique – Remunera a cada clique 
feito no banner do anunciante. 

CPA – Custo por Ação – Remunera a cada ação feita 
pelo visitante, sendo bem variado. Se você trabalha 
em nichos de mercado que gera, pouco tráfego, os 
programas por CPA são a melhor opção. 

CPL – Custo por Lead válida – Remunera a cada 
contato deixado pelo visitante. 

CPM – Custo por Mil Impressões – Remunera a cada 
mil impressões de um determinado anúncio. Se você 
tiver um site/blog que gera milhões de pageviews 
mensalmente, as campanhas por CPM são, 
claramente, uma oportunidade muito boa. 

CPF – Custo por Formulário – Remunera a cada 
formulário preenchido pelo visitante do site. 

CPV – Custo por Venda – Remunera a cada venda 
de um produto ou serviço feita pelo visitante do site. 
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Lucrando com o 
Mercado de 

InfoProdutos: 
 

 

 
 
Os infoprodutos nada mais são                          
do que produtos digitais onde você conseguirá pegar 
com as mãos, como por exemplo podemos citar como 
exemplo os vídeos, músicas, áudios, programas de 
computador, apostilas, livros digitais, entre uma série 
de outros produtos diferenciados. 

De forma geral a maneira que é mais lucrativa 
existente de ganhar dinheiro na internet é criar e 
vender os seus próprios tipos de infoprodutos 



 

  
 ESCAPANDO DA CRISE COM MARKETING DIGITAL 
 www.escapandodacrise.com.br 

10 

diferenciados. A grande maioria das pessoas que 
trabalham com internet ganham dinheiro através 
deste tipo de modalidade, é importante ainda ser 
capaz de criar os seus próprios infoprodutos 
diferenciados e ganhar diretamente dinheiro com 
eles. 

 

 

Os tipos de infoprodutos: 

São vários os tipos de 
infoprodutos existentes, e 
que são apenas virtuais, ou 
seja, é impossível os pegar 
com as mãos. Como alguns 
exemplos podemos citar: 

 

Os ebooks 
 

Os ebooks são livros eletrônicos ou ainda qualquer 
tipo de material que possa estar em um arquivo de 
formato DOC ou também em PDF ou também os 
similares, tudo isto é considerado como um tipo de 
ebook. É bem comum se ler livros, bem como 
apostilas e tutoriais em seu computador através 
destes produtos, e você talvez nem perceba isto. 
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Os áudios e vídeos 
 

As músicas, bem como as músicas, as palestras 
determinadas, as vídeo aulas e ainda tutoriais, tudo 
isto são exemplos bastante claros de áudios e 
também de vídeos. Em algum momento você acabou 
assistindo algum vídeo no facebook interessante, ou 
ainda escutou algum tipo de música ou palestra em 
algum site, tudo isto é um conteúdo de infoproduto 
que poderá ser comercializado ou que em algum 
momento já foi comercializado por alguém. 

 

 

Os softwares 
 

Estes são programas de computador, dentre eles 
podemos citar o Word, o Excel, o internet Explorer, o 
Mozilla, entre vários outros sistemas, estes softwares 
poderão ser também alguns infoprodutos 
diferenciados. 
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Como ter um negócio 
online de sucesso? 

 

Há alguns anos, ter um negócio online significava ter 
uma página de internet com o logo de sua empresa e 
alguma descrição de seus negócios. Hoje, existem 
empresas completamente feitas e estruturadas pela 
internet, sendo necessário, muitas vezes, apenas um 
pequeno computador com acesso à rede. 

Mas será possível ter sucesso com negócios online? 
Como de fato se aproveitar a internet para geração de 
renda e de novos negócios? Veja, a seguir, algumas 
questões importantes para quem deseja ter um 
negócio online: 
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Conheça o mercado de negócios 
online: 

 
O primeiro passo é estudar os modelos de negócios 
na internet. Como funcionam, do que precisam para 
ter sucesso, quais as principais estruturas? Estas 
perguntas precisam ser claramente respondidas para 
que você escolha o modelo que melhor se aplique ao 
seu projeto. 
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Conheça a Principal 
Plataforma de Marketing 

de Afiliados do Brasil 

 
 

O Hotmart, é uma plataforma de afiliados que está 
focado na venda de produtos digitais. Este é um local 
destinado ao comércio de produtos digitais, de forma 
fácil e sem complicação. A sua plataforma oferece 
toda a estrutura que o afiliado precisa para vender um 
produto digital e para um autor promover e ganhar 
com seu produto. Com o Hotmart, você pode 
comercializar produtos digitais com características 
profissionais, recursos de primeira qualidade, e 
pagamentos facilitados através dos bancos virtuais 
como o Paypal. 
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A plataforma Hotmart oferece alguns benefícios que 
facilitam a escolha dos produtos que o afiliado irá 
promover e ainda aumenta as suas chances de lucros 
altos com suas vendas. Três dos melhores recursos 
para ganhar mais dinheiro com o Hotmart são os 
serviços de realização de entrega automatizada dos 
conteúdos aos compradores, distribuição e 
pagamento de comissões de afiliados 
automaticamente e o fato de disponibilizar relatórios 
para administrar suas vendas e produtos. 

 

Pago para me cadastrar como 
afiliado no Hotmart? 

 

Não. A participação na plataforma é totalmente 
gratuita e somente na venda do infoproduto pelo 
hotmart que a plataforma cobra um percentual sobre 
as vendas.  
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Quanto ganho com o Hotmart? 

 

O sistema de comissões do Hotmart, beneficia tanto 
o  publisher (produtor de conteúdo), quanto o afiliado 
(quem apenas promove o produto). Quando você é 
um publisher , ou seja, um produtor de conteúdo, no 
momento em que você publica um produto digital, 
você irá pré-determinar uma porcentagem de 
comissão que será paga pela venda do produto ao 
afiliado que a vendeu. Essa comissão pode variar de 
0% até 75% do valor líquido da venda.  

 

Você receberá pela venda do produto, o valor 
restante da venda do produto, após ter diminuído pelo 
valor da comissão do Hotmart, que varia de 9,90% + 
R$1,00 sobre todas as vendas com valores iguais ou 
superiores a R$11,00 e 20% sobre as vendas com 
valores iguais ou inferiores a R$10,00. Além de 
diminuir também pela porcentagem de comissão do 
afiliado pré determinado por você. 
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Já quando você é afiliado, após uma compra 
realizada através do seu link, o Hotmart irá processar 
a compra, entregar o produto e creditar o valor da sua 
comissão na sua conta de afiliado, em até 72 horas 
após a compra. Sendo o valor dessa comissão 
referente a taxa pré-determinada que pode variar de 
0% até 75% do valor líquido da venda. 

 

Quando posso sacar minhas 
comissões? 

 

A retirada do valor da sua comissão pode ser  
realizada, caso o valor acumulado seja maior do que 
100,00 R$ e o saldo já esteja liberado para retirada.  
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5 Passos Rápidos para 
você Ganhar de R$: 50,00 

a R$: 500,00 Reais por 
Dia! 

 

 

Nas próximas linhas deste livro digital você encontrará a 

possibilidade de seguir cinco passos simples para você 

trabalhar com marketing de afiliados a partir de sua casa. 
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1) Passo - Cadastre-se na 
Plataforma do Hotmart! 

 

 O Primeiro Passo para você começar a comercializar 
Produtos no Hotmart é realizar o seu cadastro e 
configurar o básico da sua conta e do seu perfil. Para 
Realizar o Cadastro basta acessar o endereço em 
seu navegador htp://hotmart.com.br 
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2) Afiliação e Escolha Produtos 

 

O Segundo Passo para você começar a comercializar 
Produtos no Hotmart é realizar a escolha e a afiliação 
dos produtos digitais. No Hotmart você encontrará 
milhares de produtos digitais de variados temas para 
solicitar a afiliação. 

Para Realizar a sua Afiliação a um determinado 
Produto basta selecionar na aba mercado o produto e 
clicar em “Promover ou “Solicitar Afiliação”.  

No Hotmart você encontrará dois tipos de categorias 
de afiliação. A Afiliação Aberta que você poderá 
automaticamente após solicitado ter seu próprio link 
de afiliado e começar as suas divulgações, enquanto 
a Afiliação Fechada você precisará aguardar a 
moderação e aprovação da sua solicitação de 
afiliação com o Produtor do Produto.  
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Confira abaixo os exemplos de botões de Afiliação 
Aberta e Afiliação Fechada: 

 

 

Ao Realizar a sua Afiliação em qualquer produto do 
Hotmart você receberá um link exclusivo de 
divulgação. É através deste link de divulgação que o 
Hotmart poderá pagar você e o produtor pelas suas 
indicações. Confira abaixo o exemplo na Imagem do 
Link de Divulgação: 

 

 

 

No Hotmart cada produto que você é afiliado você terá 
seu “HotLink” que é seu endereço exclusivo de 
divulgação. Você também poderá medir e rastrear 
todos os clicks e desempenho de suas divulgações 
pela central de Relatórios inteligente do Hotmart. 

Dentro do Mercado do Hotmart você terá a 
oportunidade de escolher produtos para realizar a sua 
afiliação e com comissões de R$:50, R$:150, 
R$:1500, R$:2500 e muito mais. 
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Aproveite e afilie-se a centenas de produtos digitais 
no Hotmart e comece a sua divulgação ainda hoje! 

  

3) Passo – Escolha do Modelo de 
Divulgação. 

 
Se você quer vender produtos digitais no Hotmart 
com Sucesso você precisará aprender a gerar tráfego 
constante para as suas divulgações. Lembre-se: Sem 
Tráfego = Sem Venda. 

Hoje existe a possibilidade de você trabalhar com 
diversas fontes de tráfego orgânico e trafego pago em 
suas divulgações como afiliado. 

Conheça a Diferença entre as fontes de tráfego. 
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Tráfego Pago. 

O Tráfego Pago se resume em qualquer fonte de 
tráfego que você precisa investir em anúncios para 
atrair visitas para a sua oferta. A Maioria dos TOP 
Afiliados hoje no Brasil atuam com fontes de tráfego 
em suas ofertas por meio do Facebook, Google 
Adwords, Taboola e Outros. 

 

Tráfego Orgânico 

O Tráfego Orgânico são todas as fontes de tráfego 
que você poder gerar em suas ofertas sem precisar 
investir em anúncios pagos. O Tráfego Orgânico 
diferente do tráfego pago exige dedicação, empenho 
e disciplina. Atualmente as Principais fontes de 
tráfego são os Mecanismos de Busca e Redes 
Sociais. 

A Maioria dos Afiliados que trabalham com essa 
modalidade de tráfego trabalham gerando conteúdo 
para blogs, mini sites de maneira estratégica no 
Google e outros mecanismos de busca e também 
conteúdo social exemplo: Youtube, Facebook, 
Pinterest, Linkedin e etc.  
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4) Passo - Analise corretamente 
o mercado: 

 

Os aspectos necessários para se analisar o mercado 
offline também funcionam para o mercado online. 
Uma das ferramentas mais importantes para se 
analisar o mercado de negócios digitais são os sites 
de buscas que mostram o que de fato as pessoas 
querem e buscam. 

A adequada análise do seu mercado de atuação e a 
definição de um nicho são fundamentais para 
determinar suas estratégias na hora de montar um 
negócio online e também para saber identificar 
oportunidades de produtos e serviços; 
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5) Passo - Planejamento é Tudo! 

 

Apesar de ser muito mais simples montar um negócio 
online do que offline, planejar é fundamental em 
qualquer caso. Faça o correto planejamento de todos 
os aspectos da empresa, como será sua estrutura, 
quais recursos serão necessários, como você fará o 
marketing online e a gestão da marca, e desenvolva 
um plano estratégico de curto, médio e longo prazo 
do negócio. 

Por fim, com o planejamento em mãos, entre em ação 
e sempre faça análise das métricas e indicadores 
para verificar se seus planos estão de acordo com os 
resultados esperados, buscando ajustar o 
planejamento com o andamento do projeto; 
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6) Passo – Extra – 
Aprenda Passo a Passo 
a Criar um Home Office 
Inteligente e Altamente 
Lucrativo! 

 
 

Conheça o Material em Vídeo Aulas Gravadas para 
você que deseja aprender passo a passo a criar um 
negócio próprio pela internet, sem riscos, sustentável 
e altamente lucrativo. 
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O Curso Home Office Inteligente é um curso em vídeo 
aulas gravadas na qual você aprenderá passo a 
passo a trabalhar profissionalmente com marketing 
de afiliados e construir um negócio sólido e altamente 
lucrativo. 

 

O Curso Home Office Lucrativo é um programa de 
aprendizagem, transformação e evolução que 
proporciona uma visão estratégica na criação de 
negócios digitais. Isso é o que define esta formação. 
É mais do que um curso, é mais que um treinamento, 
é uma atmosfera inovadora de ferramentas, conceitos 
e conteúdo para desenvolver você! Além disso, 
depois da formação, os participantes formam um 
vínculo sólido e uma comunidade colaborativa de 
desenvolvimento contínuo, trocando insights e 
resultados obtidos com ferramentas de Marketing 
Digital. Aproveite e Faça a sua Matrícula Agora 
Clicando Aqui. 


