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INTRODUÇÃO

Primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Isaque Francelino, sou
casado, pai de 2 meninos, cristão praticante, Técnico em Transações
Imobiliárias, Advogado Militante, Pós Graduado em Direito Processual Civil,
Webmaster, Blogueiro e Webmarketer nas horas vagas e apaixonado por
livros.
Como amo pesquisar (e gosto de fazer isto em diversas áreas do
conhecimento), fiz uma boa pesquisa sobre as melhores formas de se ganhar
dinheiro na internet, e, neste E-book, listei vários links para sites da internet.
Antes de qualquer coisa gostaria de ressaltar que todos os links deste E-book
são seguros e sem vírus (garanto a segurança dos Links deste E-book). Para
entrar nos sites linkados neste E-book basta deixar a tecla Ctrl pressionada,
clicar no link e depois clicar em permitir na janela que aparece (pode permitir
sem medo). Se você usa o Adobe para ler os arquivos PDF e deseja tornar a
navegação mais fácil, sem ter que clicar em permitir todas as vezes que clicar
em um link, pode mudar esta configuração em Editar / Preferências /
Gerenciador de Confiança – na caixa categorias / Mudar Configurações /
Acesso à Internet a partir de arquivos PDF fora do navegador WEB/ Permitir
todos Sites WEB – na caixa Gerenciar Acesso à Internet / Ok.
Vamos ao nosso assunto! A internet não é o futuro, ela é o presente!
Há pessoas que perguntam se é possível ganhar dinheiro na internet, todavia,
esta é uma pergunta absurda, pois a internet já é o maior canal de transações
bancárias do Brasil e do mundo. Por meio da internet são fechados milhares de
negócios todos os dias, tanto grandes empresas como empresas de pequeno
porte e profissionais estão na internet comprando e vendendo, e, além disto, o
número de usuários que vendem e compram pela internet cresce a cada dia
(para saber um pouquinho mais sobre compras pela internet, clique no link
http://todomundosempregosta.blogspot.com.br/2012/12/comprar-pela-internete-seguro-existem.html ).
Para resumir, ninguém mais vive sem internet e a tendência é as pessoas
fazerem quase tudo pela internet!
Portanto, todos os dias milhares e milhares de dinheiro circulam pela internet, e
isto comprova que é possível ganhar muito dinheiro por meio da internet!
Mesmo que a pessoa não seja empresária, não tenha dinheiro para investir ou
não tenha nada para vender na internet, ainda assim é possível começar a
ganhar muito dinheiro na internet!

Hoje em dia há muitos programas de afiliados grátis que os usuários da internet
podem participar e por meio dos quais podem ganhar muito dinheiro. Existe um
bom número de afiliados que aceitam qualquer afiliado, independentemente até
de o usuário ter algum site ou blog.
Todavia, ganhar dinheiro na internet não é tão fácil quanto alguns imaginam,
mas também não é um bicho de sete cabeças. Poderíamos enumerar diversos
requisitos necessários para se ganhar dinheiro na internet, não obstante,
citaremos pelos menos quatro requisitos imprescindíveis para se ganhar
dinheiro on-line:
O primeiro requisito para se ganhar dinheiro com a internet (com qualquer
programa de afiliados, cliques, vendas, comissões, etc) é ter uma boa rede de
divulgação. Assim sendo, para se ganhar uma boa remuneração com a internet
é importante ter muitos contatos em redes sociais (Facebook, Twitter, Orkut,
etc), é importante ter uma boa página, site ou blog (o melhor é ter vários –
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http://todomundosempregosta.blogspot.com.br/2012/11/como-fazer-um-blogdicas.html ) com muitas visitas diárias e bastante conteúdo de qualidade, é
interessante também ter um bom canal no youtube (com bastantes visitas), e,
além disto, é importantíssimo ter um bom banco de contatos (e-mails
qualificados, MSN, etc).
O segundo requisito é SABER divulgar seu produto, serviço, página,
etc, usando as ferramentas ensinadas pelos mestres do marketing on-line, ou
seja, você, seu produto, seu serviço ou sua página devem estar sempre em
evidência, em alta.
Uma dica importante: Se você tem um site, um blog ou uma página, só a
divulgue depois de ter bastante conteúdo, Se você tem um site, página ou blog
com pouco conteúdo, o visitante vai entrar e vai ficar 10 segundos, não vai
seguir, não vai favoritar e não vai voltar mais!
Nas considerações finais deste E-book daremos algumas dicas valiosas para
você divulgar a sua página, site ou blog e aumentar o tráfego (visitantes), para
que você tenha melhores resultados financeiros.
Além disto, o terceiro requisito é trabalhar com mais de uma forma de renda
pela internet, ou seja, não fique adstrito a uma única fonte, obtenha renda a
partir de duas ou mais fontes (AdSense, afiliados que pagam comissões,
vendas de info-produtos etc.). Todavia, cuidado para não sobrecarregar o blog,
página ou site com muitos banners e propagandas, o que pode tornar o site,
página ou blog comercialmente agressivo, confuso e desagradável para os
leitores, visitantes e contatos. Se você puder ter a sua própria rede de afiliados

(com bons produtos ou serviços) ou o seu próprio produto (pode ser digital,
como um e-book, um programa, etc), com certeza você ganhará muito mais
dinheiro do que trabalhando com as redes de afiliados dos outros, mas mesmo
assim é interessante ter rendas vindas de diversas fontes e não abandonar os
melhores e mais rentáveis Programas de Afiliados.
O quarto e último requisito é investir, para se ganhar dinheiro na internet é
necessário investir em conhecimento, é preciso investir tempo e, caso a pessoa
tenha disponível, é importante investir pelo menos um pouco de dinheiro. Sem
investir em conhecimento, sem investir tempo para aprender, para produzir
bons blogs, sites, páginas, vídeos e Info Produtos e sem investir tempo em
divulgação é quase impossível ganhar dinheiro com a internet!
Além disto, quando se investe dinheiro em softwares profissionais,
hospedagem paga (www), cursos, divulgação, etc, geralmente as
remunerações pela internet aumentam consideravelmente! Se a pessoa não
tem dinheiro para investir no negócio de rendas pela internet (hospedagem,
softwares, kits, divulgação, etc), terá que investir em pelo menos duas coisas:
1) Conhecimento; 2) Tempo; ou seja, quem quer realmente ganhar dinheiro na
internet precisa estudar muito sobre web marketing, SEO, e pelo menos o
básico de informática, código HTML, servidores, hospedagem, etc, e, além
disto, a pessoa terá que dedicar uma parte do seu tempo para colocar o
conhecimento em prática, escrevendo (em sites, e-books, blogs, páginas,
comunidades, etc), divulgando, etc.
Neste E-book traremos aos leitores um resumo das melhores formas de se
obter lucros por meio da internet, desde pesquisas pagas aos programas de
afiliados, com links para os leitores de cadastrarem (no E-book, para se
acessar os Links, basta deixar a tecla Ctrl pressionada e clicar no link e depois
clicar em permitir).
Afinal, todo mundo sempre gosta de ganhar um "dim dim"!

GANHE MUITO DINHEIRO COM PROGRAMAS DE AFILIADOS GRÁTIS
GRÁT

Afinal, o que são programas de afiliados? O que são afiliados?
Os programas de afiliados, também chamados de programas de associados, é
um tipo de parceria em que o site de um comerciante virtual (Cursos
(Cursos 24 Horas,
Horas
por exemplo) paga uma quantia ou comissão pré-estabelecida
pré estabelecida a um site,
página ou blog, chamado de AFILIADO,
AFILIADO, para que este envie pretensos
compradores ao comerciante virtual ou efetue cadastros, vendas ou operações
para este.
Os sites, páginas ou blogs dos afiliados (parceiros ou associados)
associados publicam
links ou banner's identificados, que remetem o visitante
visitante ou leitor ao site do
comerciante virtual, sendo que os afiliados (parceiros ou associados) são
pagos de acordo com o que foi pré-estabelecido.
pré estabelecido. Alguns programas de afiliados
pagam por simples cliques em banner's (CPC), geralmente alguns poucos
centavos por cada clique, clique este que ocorre em um banner existente no
site, blog ou página do afiliado e que remete o visitante ao site do comerciante
virtual. Também existem muitos programas de afiliados que pagam por vendas
ou por ações, geralmente em comissões
comissões (Ex. Eu coloco um link do Cursos 24
Horas no meu blog, um visitante do blog vê o link, visita o site do Cursos 24
Horas e compra um curso, neste caso eu ganho uma comissão de 25% sobre o
valor do curso adquirido). As comissões variam de acordo com os Programas
de Afiliados e de acordo com os Produtos. Existem Programas de Afiliados
Afilia
que
pagam por cadastros, por ações, por downloads, por mil visualizações da
propaganda (independentemente de clique), etc.

Nos programas de afiliados, o afiliado aproxima o comprador do vendedor
(comerciante virtual), ou seja, o afiliado atua como se fosse um corretor, sendo
que o comerciante virtual se encarrega de tudo (fechamento da venda,
recebimento do dinheiro, envio do produto, etc.).
Ter afiliados é uma estratégia de marketing poderosa, pois a propaganda do
comerciante virtual se espalha por
por vários sites, blogs, páginas, etc.
Alguns programas de afiliados também trabalham com vendas indiretas
(Exemplo: Eu indico o Programa de afiliados do Cursos
Cursos 24 Horas,
Horas um blogueiro
se cadastra neste programa de afiliados pela minha indicação, quando este
blogueiro efetuar a venda de um curso, ele recebe uma boa comissão de 25%

pela venda direta e eu recebo uma comissão de 30% sobre o valor da
comissão recebida pelo vendedor, pela minha venda indireta). Há vários
programas de Afiliados, como a Imagem Folheados, que além de trabalharem
com comissões por vendas diretas e indiretas, trabalham com marketing
multinível (ou marketing de rede, que é totalmente lícito). No marketing
multinível as comissões por vendas indiretas (sub-afiliação) são muito mais
amplas, pois o comissionamento vai além do primeiro nível de indicados
(Exemplo: Eu indico o Programa de Afiliados da Imagem Folheados, o Beltrano
se cadastra no programa pela minha indicação e também começa a indicar o
mesmo Programa de Afiliados, o Fulano se inscreve no Programa pela
indicação do Beltrano e faz uma venda, assim sendo, neste caso da Imagem
Folheados o Fulano recebe uma comissão de 10% pela venda direta, o
Beltrano recebe uma comissão de 4% sobre a venda indireta multinível e eu
recebo uma comissão de 2% pela venda indireta multinível.
Com o advento dos programas de afiliados surgiram novas siglas e
abreviações, que, muitas vezes, não são compreendidas por aqueles que estão
iniciando no mundo dos afiliados e parcerias.
Resumidamente diremos o que significa cada uma destas siglas:
CPC: Custo por clique - campanhas que pagam por cliques dos indicados pelo
afiliado (Ex. Google AdSense);
CPL: Custo por leds - campanhas que pagam por cada novo cadastro indicado
pelo afiliado;
CPM ou CPI: Custo por mil impressões - campanhas que pagam por cada
mil visualização da tela com a propaganda, independentemente de clique ou
compra;
CPA: Custo por Ação - campanhas que pagam quando o indicado pelo afiliado
realiza e conclui uma ação (Ex; cadastro em sites de classificados pagos).
Alguns também tratam as vendas como CPA.
CPD: Custo por download - campanhas que pagam por cada download
indicado pelo afiliado;
CPV ou CPS - Custo por venda - campanhas que pagam por cada venda
indicada pelo afiliado (geralmente em %)
Cliques Duplos - Campanhas que pagam somente quando o indicado pelo
afiliado clica duas vezes (Ex. Buscapé, primeiro clica para comparar os preços
e depois clica para ir ao site de uma loja específica)
Ainda sobre Programas de Afiliados, você pode estar se perguntando qual a
melhor campanha ou a melhor forma de monetizar a sua página. A melhor
campanha para você é aquela que vai te proporcionar as melhores conversões
(vendas, rendas, lucros), por se enquadrar no teu site, blog, página, etc!

Em Páginas pessoais de Redes Sociais você pode colocar anúncios de
campanhas gerais (geralmente por meio de links) e ir experimentando qual
delas vende mais.
Sites, blogs, páginas, grupos e comunidades geralmente tratam de assuntos
específicos, tendo um público específico e, assim sendo, geralmente são
visitadas ou compostas por pessoas que fazem parte de um nicho de mercado
específico (um tipo específico de consumidor). Desta forma, geralmente, é
interessante colocar pelo menos um anúncio de alguma campanha geral
(coisas que vendem para todo mundo) e colocar anúncios de campanhas
específicas, voltadas ao perfil dos visitantes do teu blog, página, site, grupo ou
comunidade. Exemplo prático: Num blog que trate de esportes é mais fácil
vender artigos esportivos do que vender artigos religiosos, por exemplo.
Todavia, a grande dica é: faça testes! Coloque determinada campanha por um
determinado período, depois coloque outra e depois compare qual te
proporcionou as melhores conversões.
Você também pode estar se perguntando se é possível ganhar dinheiro com
afiliados mesmo se você não tenha um blog ou um site. Ter um blog ou um
site é importante, mas mesmo assim é possível ganhar dinheiro sem eles,
principalmente se você já tem muitos contatos nas Redes Sociais que você
participa, páginas com muitas opções curtir, participantes, inscritos ou
seguidores.
No Facebook, por exemplo, você pode monetizar com a divulgação de links
das campanhas dos Programas de Afiliados. A maioria dos Programas de
Afiliados que apresentaremos aos leitores deste blog (exceto aqueles que só
trabalham com cliques - CPC) trabalham com links identificados ou trackeados,
assim sendo, quando é originada uma venda ou um cadastro a partir do link
que você divulgou, você recebe a sua comissão ou remuneração.
Só para lembrar, além das redes sociais, também é possível ganhar dinheiro
por meio de e-mail marketing.
Passada esta breve introdução sobre programa de afiliados, vamos falar sobre
os melhores Programas de Afiliados (esta lista poderá ser atualizada ou
revisada em nosso blog http://todomundosempregosta.blogspot.com.br )

1) IMAGEM FOLHEADOS
Para mim, a Imagem Folheados é um dos melhores modelos de programas de
afiliados da internet, pelo tipo de plataforma e por pagar certinho.

Com a Imagem Folheados é possível lucrar indicando o próprio programa de
afiliados, gerando lucros por vendas indiretas (MMN) até o 5º nível de afiliados
(afiliados dos afiliados, ou seja, sub-afiliados). Indicando sub-afiliados através
de seu código de afiliado, você ganhará comissões até o 5º nível de indicação.
Você ganha 4% sobre as vendas dos sub-afiliados diretos (1º nível); 2% sobre
as vendas de sub-afiliados indiretos (2º nível); 1% sobre as vendas de subafiliados indiretos (3º nível); 1% sobre as vendas de sub-afiliados indiretos (4º
nível) e mais 1% sobre as vendas de sub-afiliados indiretos (5º nível).
Além disto, com a Imagem Folheados é possível ter bons lucros com Vendas
Diretas. Indicando novos clientes através de seu código de afiliado você
ganhará comissões de 10% sobre a 1ª compra destes clientes e 5% (comissão
perpétua, veja que incrível isto) sobre todas as outras compras posteriores
realizadas por estes clientes. Outra opção é comprar os produtos e revender
para amigas, conhecidas, etc.
Se você quer fazer parte deste maravilhoso programa de afiliados, clique no
link abaixo e cadastre-se já:
http://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=35620

2) MEGA STAR AFILIADOS
A Mega Star Afiliados é outra boa opção para monetização de blogs e sites.

Com ótimas comissões e boa variedade de campanhas (algumas que pagam
por cliques, outras por vendas, outras por ações e bastantes campanhas por
cadastros), a Mega Star Afiliados ainda oferece ganhos com sub-afiliados (6%
do lucros dos sub-afiliados) e R$ 1,00 pelo cadastro de novo afiliado (indicação
da Mega Star Afiliados).
O Cadastro é rápido e é grátis. Clique no Link abaixo para se cadastrar:
http://www.msafiliados.com/affiliates/id/2637_1_bid_7

3) ORIGINAL AFILIADOS

Diferentemente da maioria dos Programas de Afiliados, a Original
Afiliados também é parceira de várias empresas que atuam no Mercado da
Sexualidade Humana, oferecendo várias campanhas neste sentido. Se você
tem um blog ou um site com conteúdo adulto, a Original Afiliados é um ótimo
programa de Afiliados para você monetizar o seu site ou blog (com foco neste
nicho de consumidor). Deve ser destacado ainda que a Original Afiliados
também é parceira de várias empresas que atuam em outros nichos do
Mercado, oferecendo campanhas diversas (além do Mercado Adulto).

Outro atrativo da Original Afiliados é o fato dela pagar ótimas comissões pelas
vendas (CPV), as melhores do Mercado de Afiliados (algumas chegam a
70%).
A Original Afiliados oferece ainda comissões de 20% sobre as vendas dos
indicados (vendas indiretas).
Não perca esta oportunidade, clique no link abaixo e se torne um afiliado da
Original Afiliados agora mesmo (é rápido e grátis):
http://www.originalafiliados.com/cadastro.php?indicacao=4927

4) RISE SOCIAL COMMERCE

A Rise Social Commerce é uma empresa de afiliados que paga comissões (de
4,5% a 10%) nas vendas (CPV) de produtos dos afiliados.

Algumas das empresas parceiras da Rise são: Compra Fácil, Dafiti Afiliados,
Cupomnow Viagens, Tricae e Kanui.
A Rise também paga comissões fixas sobre os cadastros gerados por sua
indicação (CPL) e comissões por vendas de sub-afiliados (vendas indiretas).
Não deixe para depois, aproveite a também faça parte desta importante rede
de afiliados clicando no link abaixo (é grátis e rápido):
http://risesocialcommerce.postaffiliatepro.com/affiliates/signup.php?a_aid=rend
aspelaweb

5) SPRINTRADE

Sprintrade é um Programa de Afiliados Italiano que se destaca muito na Europa
e agora está com muitas campanhas no Brasil. A Sprintrade tem muitas
campanhas que pagam por cadastro (CPL – A Sprintrade é um dos Programas
de Afiliados que mais tem boas campanhas por cadastro), e também
campanhas por ação e vendas (CPA e CPV).
As comissões e os ganhos são variáveis, ou seja, depende do anunciante.
Além disto a Sprintrade paga 10% de comissão sobre os ganhos das pessoas
que você indicar (sub-afiliação).
Para se afiliar a Sprintrade agora mesmo, clique no link abaixo:
http://partners.sprintrade.com/z/23466/CD40012/
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