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Aviso Legal
Apesar de todo o esforço empreendido para que esse livro fosse publicado da maneira
mais clara, didática, inteligível possível, ainda pode haver erros de digitação e
ortografia.
Diversos links são apresentados nessa obra, porém devido à natureza dinâmica da
Internet não é possível garantir que todos esses links permanecerão disponíveis após
a publicação desse livro.
O autor não assume qualquer responsabilidade por eventuais perdas ou danos a
pessoas ou bens originados do uso das informações contidas neste livro. Cada leitor
deve calcular e assumir pessoalmente quaisquer riscos que possam advir de aplicar
as técnicas e estratégias aqui ensinadas.

Copyright © Fernando Lopes – Todos os direitos reservados
Atenção!
Este E-book possui direito de revenda, distribuição e comercialização, entretanto é
expressamente PROIBIDO qualquer alteração no conteúdo deste material.
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Melhorando a navegação entre livro e Internet
Antes de começar sua leitura , convém explicar como você pode navegar mais
facilmente entre este livro e a Internet.Este livro contém diversos links para sites da
Internet.
Todos os sites referenciados neste livro são confiáveis e você pode acessá-los sem se
preocupar.Entretanto , os programas leitores de livros no formato PDF (como este)
possuem um dispositivo de segurança que impede a abertura direta de links para a
Internet.
Geralmente eles apresentam um aviso de segurança solicitando sua permissão antes
de acessar um site da Internet.Isso pode tornar sua navegação um tanto incoveniente
, por isso eu recomendo que você desative esse recurso em seu programa leitor de
PDF durante a leitura deste livro.
OBS : Essa recomendação se aplica somente aos livros ( E-Books ) de minha
autoria (Fernando Lopes) , pois não posso garantir a segurança de links de
outros E-books que não sejam os meus.Você deve decidir se deseja manter
desativado ou não o aviso de segurança para links da Internet do seu
programa leitor de PDF quando abrir outros documentos PDF.
Se você está usando o programa Adobe Reader para ler este documento faça o
seguinte para desativar o aviso de segurança para links da Internet:
1) No Menu “Edit” (Editar) , clique em “Preferences” (Preferências)
2) Na janela “Preferences” (Preferências) que se abre , selecione “Trust Manager”
(Gerenciador de confiança) na caixa “Categories” (Categorias)
3) Do lado direito da janela , clique no botão “Change settings ...” (Mudar
configurações) no item “Internet Acess from PDF files outside the Web brownser
(Acesso à Internet a partir de arquivos PDF fora do navegador Web)
4) Na caixa “Manage Internet Acess” (Gerenciar acesso à Internet) , selecione a
opção “Allow all Websites” (Permitir todos os sites Web) e clique no botão “OK”
Pronto ! A partir desse momento , quando você clicar em algum link para a Internet
dentro deste livro , o site será aberto imediatamente.

Fernando Lopes

www.faturardinheirointernet.com

Página 3

Apresentação
Quem eu sou ?
Meu nome é Fernando Lopes sou estudante de Administração e tenho um hobbie um
tanto incomum , eu estudo e analiso as melhores oportunidades do Mercado Digital ,
visante fontes de trabalhos e rendas honestas através da Internet.
Tenho como características principais o Dinamismo e a Objetividade , acredito que o
segredo do sucesso é baseado na sua capacidade de impor FOCO e DETERMINAÇÃO
nos seus empreendimentos.
O foco permite que você “não tire os olhos do prêmio” , mantendo sempre um
objetivo fixado em sua mente , sem distrações , sem interrupções apenas você e seu
objetivo.
Apesar de você conseguir avistar o seu “prêmio” utilizando o foco , ele ainda se
encontra distante , então o que você deve fazer agora é percorrer o caminho que
separa vocês.
Essa é a hora da determinação vir a tona , ela é que vai fazer você percorrer esse
caminho porque independente do que você esteja focando terá muitos percausos na
estrada.

Proposta do E-book
A proposta desse E-book é passar os fundamentos sobre como funciona o sistema
mercadológico digital e assim você ter condições de trabalhar nesse sistema.
Primeiramente tire de sua cabeça que você precisa ser um Expert em Informática ,
programação , Webdesign e semelhantes para poder ganhar um bom dinheiro na
Internet !
Existem inúmeras maneiras de se trabalhar com a Internet , entretanto , o meu foco
é fornecer as maneiras mais fáceis de começar a trabalhar com a Internet de forma
que assim que você terminar este E-Book possa começar a botar a mão na massa e
dar seus primeiros passos em direção ao Mercado Digital.
Ao longo deste E-book você encontrará sugestões de links , programas e sites que eu
recomendo fortemente que você veja com toda a atenção , pois eu selecionei
especificamente para aqueles que desejam começar trabalhar com a Internet e estão
perdidos num rio de informações e conteúdos.
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É possível ganhar dinheiro na Internet SIM !
As pessoas costumam ser céticas com o fato de se poder ganhar dinheiro na Internet
, mas já é um fato comprovado que muitas pessoas conseguem uma fonte de renda
pela Internet e outras vão ainda mais longe e vivem apenas com o dinheiro que
ganham no Mercado Digital.
- Ahh então é fácil ? Não ...
É preciso encarar como um trabalho , ter comprometimento , disciplina , força de
vontade , dedicação , empenho e principalmente PACIÊNCIA , senão você não vai
chegar a lugar nenhum.
- Mas você não considera um hobbie ?
Eu considero como hobbie o estudo mercadológico digital , isso é uma leitura
prazerosa pra mim , assim como você pode gostar de ler livros de ficção por exemplo
, mas o “Ganhar dinheiro na Internet” é um TRABALHO e deve ser encarado como tal.
Trabalhar com a Internet , é um privilégio que demora tempo para ser conquistado !
Vou aproveitar e fazer um alerta para vocês que estão querendo começar no Mercado
Digital :
Vocês são as vitimas perfeitas para golpistas , estelionatários , pilantras e
trambiqueiros de todas as espécies então fiquem espertos , prestem muita atenção e
tomem cuidado no que vocês vão se meter.
Não acreditem em dinheiro facil e honesto , é impossivel !
Você realmente acha que trabalhar no conforto da sua casa , no ar condicionado ,
quantas horas por dia você quiser , começar o “expediente” na hora que você quiser ,
ter toda a liberdade que esse trabalho proporciona pode ser alcançado de maneira
fácil ?
É claro que não ...
Desmistificações feitas , é hora de começar o aprendizado !
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Introdução ao Mercado Digital
O que é o Mercado Digital ?
Mercado digital é tudo que envolve negócio no mundo virtual , ou seja , compra e
venda , seja de produtos físicos ou digitais.
Os produtos digitais geralmente são produtos criados afim de transmitir informação ,
por isso são popularmente conhecidos como Infoprodutos.
Esses Infoprodutos vêm ganhando força nos últimos anos , devido ao aumento na
facilidade de acesso a Internet e por isso , hoje em dia , muitas pessoas conseguem
produzir uma boa renda apenas comercializando produtos de informação.
ATENÇÃO
Para você comercializar Infoprodutos é necessário que você tenha o direito de
revenda do produto , para evitar quaisquer tipos de problemas relacionados ao Direito
Autoral , além disso você não pode realizar qualquer tipo de edição no conteúdo do
material , ter o direito de revenda não permite que você edite o material seja ele um
E-book , AudioBook , E-Cursos etc ...

Infonegócio
É justamente a nomenclatura apresentada para quem comercializa infoprodutos , se
você cria E-books para vender , ou então revende E-books com direito de revenda
você é praticante do Infonégocio.

Situação do Mercado Digital nos dias de hoje
Como eu disse anteriormente o Mercado Digital está num fluxo de crescimento que
ninguém sabe onde vai parar , podemos ver isso claramente no nosso dia a dia ,
novos Smartphones , Ipads , Televisões com acesso a Internet entre muitos outros
exemplo , hoje em dia quase toda a população mundial já tem algum tipo de acesso a
Internet (independente da qualidade).
Esse Mercado com certeza vale a pena o investimento do seu tempo e dedicação ,
simplesmente porque existem inúmeros meios de você COMEÇAR a ganhar dinheiro
sem gastar um centavo !
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O melhor jeito de COMEÇAR – Sistemas de Afiliados
Pronto !
Chegou a parte na qual todos estavam esperando mas primeiro vamos entender um
pouquinho sobre esse sistema antes de nos aprofundarmos.

O que é Sistema de Afiliados ?
O conceito desse sistema além de ser muito inteligente , é bem simples e funcional
pois beneficia tanto o afiliado como o afiliador.
Esse sistema funciona da seguinte maneira :
Uma pessoa resolve criar por exemplo um curso de excel , ele grava 20 aulas ,
ensinando passo a passo as funcionalidades do programa , então ele resolve vender
esse curso pela Internet , esse desenvolvedor conseguirá atingir um determinado
grupo de pessoas e conseguirá algumas vendas.
Agora imagine se esse vendedor implementasse um sistema de afiliação para o seu
curso de excel , as pessoas que se cadastrarem como afiliados desse desenvolvedor
teriam o direito a um link personalizado de afiliado que redirecionaria os clientes para
o site do desenvolvedor e cada pessoa que comprar o curso através do link desse
afiliado iria gerar uma comissão sobre a venda essa comissão seria remetida para um
sistema de pagamento (Geralmente Pagseguro ou MoiP) para que depois esse mesmo
afiliado pudesse enviar para sua conta corrente ou conta poupança , essa comissão é
estipulada exclusivamente pelo desenvolvedor.
Vamos supor que esse curso de excel custe R$100,00 e a taxa de comissão é de 50%
, cada venda do curso realizada pelo afiliado irá gerar R$50,00 para sua conta !
Existem diversos sistemas que não exigem que você compre o produto primeiro para
poder divulgá-lo enquanto outros podem exigir que você primeiramente compre o
produto ou então que pague alguma taxa de adesão , o desenvolvedor do produto
fica responsável por estipular a maneira de como irá gerir seu próprio sistema de
afiliados.
Por isso eu digo que é possível começar a ganhar dinheiro sem gastar um centavo !
Dessa maneira , você consegue vender os produtos de outras pessoas e gerar uma
ótima renda por mês.
Venda 10 unidades desse curso de excel e você já teria R$500,00 na sua conta.
É ou não é um ótimo negócio ?
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Você apenas tem o trabalho de divulgar o link que você irá receber ao se afiliar ,
divulgue o máximo que puder (sem spam!).
Um ótimo material que vai te ensinar passo a passo como e onde divulgar de maneira
EFICIENTE é o livro Marketing Poderoso que está presente no KitGanheDinheiroOnline
elaborado pelo especialista em Internet Marketing com mais de 15 anos de
experiência Dani Edson.
Além disso esse Kit tem um sistema de afiliação excelente e eu inclusive participo !
Você pode verificar uma análise detalhada que eu fiz sobre esse material acessando
esse link no meu site : Análise completa !
Não pense que somente grandes empresas como Submarino e Americanas tem esse
Sistema , praticamente qualquer Infoproduto pode ter um sistema de afiliado , o que
permite que você se afilie a diversos produtos , alguns não cobram absolutamente
nada para que você comece a divulgar o seu link de afiliado outros podem cobrar
taxas de adesão , compra do material , etc ...
No meu site na guia Top Sistemas de Afiliados eu coloquei os melhores sistemas que
eu achei na Internet , sistemas que possuem uma boa taxa de conversão e material
de qualidade o que vai facilitar muito o seu começo !
O desenvolvedor , empresa , companhia ou seja lá o que for irá ganhar mais vendas e
principalmente publicidade e marketing que é o ouro da Internet , enquanto você terá
o direito de vender os produtos deles e ganhar um bom dinheiro.

Como Participar ?
Basta você se cadastrar no site do produto como um afiliado , receber seu link
personalizado de afiliado e divulgar pela Internet (novamente , sem fazer spam , isso
te prejudica muito!) , todas as pessoas que clicarem no seu link serão redirecionadas
para o site do desenvolvedor do produto e caso elas decidam comprar o material você
receberá uma comissão.

Como garantir que eu irei ganhar a minha comissão ?
Todo sistema de afiliados SÉRIO , tem um menu personalizado onde você faz o
acompanhamento de suas vendas além de outras informações relevantes como por
exemplo quantas visitas você gerou , quantos pedidos foram feitos , quantas pessoas
diferentes visitaram o site através do seu link etc ...
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Melhorando o seu Link de Afiliado
Quando você se cadastra em algum sistema de afiliado eu disse que você iria ganhar
um link personalizado para que você possa divulgá-lo pela Internet e assim gerar
renda , mas acontece que esse link que você recebe não é atraente.
Como assim ?
Olhe esse Exemplo do meu Link de afiliado do Imagem Folheados :

www.imagemfolheados.com.br/?a=39719
Está vendo , é um link muito feio e isso pode prejudicar a sua divulgação , por isso fiz
um artigo ensinando como tornar este link mais atraente usando uma ferramenta de
construção de links amigáveis chamada Dot TK.
Veja o meu novo link de afiliado após usar uma ferramenta de construção de links
amigáveis

http://revendafacilfolheados.tk
Perceba que ao mesmo tempo que eu tornei o link muito mais atraente , bonito e
menor , também já inseri uma idéia do que se trata no próprio link , ou seja ,
“revenda facil de folheados”
Você pode aprender essa técnica acessando esse artigo do meu Blog :
Melhorando seu Link de Afiliado

Conclusão sobre Sistemas de Afiliados.
Realmente é um excelente negócio , vamos recapitular !
- Você pode começar sem gastar um centavo
- Pode participar de diversos programas ao mesmo tempo
- Não precisa ter site , blog e nem noções de HTML , PHP , ASP etc ...
- Para ganhar dinheiro basta divulgar intensamente pela Internet
- Para participar é muito facil , basta fazer um simples cadastro no site do produto
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Trabalhando com Infonegócio
Como eu disse anteriormente Infonegócio é a nomenclatura dada para quem
comercializa infoprodutos , sem dúvida esta é uma outra excelente forma de se
trabalhar na Internet.

Como eu começo ?
Comece com E-books !
Você pode começar a escrever seu próprio E-book e assim não gastar absolutamente
nada , basta um investimento do seu tempo e criatividade , minha recomendação é
que você escreva sobre aquilo que você mais gosta pois isso torna o seu trabalho
muito mais fácil e agradável.
Eu particularmente acredito que se você faz o que gosta , inevitavelmente você será
excelente e consequentemente virá o dinheiro e o prestígio.

Vantagens do E-book
- Custo de produção zero.
- Não estraga.
- Não ocupa espaço físico , estocagem.
- Caso alguém compre o seu livro você não gasta com Frete , bastar enviar por E-mail
ou disponibilizar um link para download.
- Permite interação com a Internet , agregando muito mais consistência ao conteúdo.
- Permite uma melhora de conteúdo através de variações de fontes , cores e
tamanhos além da possibilidade de inserir imagens e gráficos.
- A criação do E-book pode ser feita em computadores simples , apenas necessitando
acesso a Internet para envios e colocação de Links.
- Você pode vender o seu E-book infinitas vezes.
- Pode dar como brinde aos assinantes de sua Newsletter.
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

