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Conhecendo os termos do mercado em que 
construiremos nosso negócio. 

 

Produtor: 

É o empreendedor dono de site que possui um produto seja físico ou digital 

cadastrado em uma das plataformas da (Hotmart, Monetizze ou Eduzz entre 

outras). 

 

 
 

 
Produto: 

É o que o produtor vende em seus sites, seja físico (exemplo, relógios, roupas, 

etc.) ou digital (exemplo, curso em formato de apostila digital). 

 

 

 

Afiliado: 

É o usuário que se afilia em um produto, para vendê-lo em troca de 
comissões. 

 
 
 
 

Copy: 

É o texto utilizado na propaganda da sua venda.  
 
 
 
 

Anúncios pagos: 

Citarei as mais utilizadas: 
 

Facebook Ads - Google Ads - Instagram Ads. 

 

Funciona da seguinte maneira você paga para alguma das redes sociais 

acima anunciar sua propaganda para você; este é o meio mais eficiente e 

rápido para efetuar vendas. 

 
Em geral por um preço baixo essas plataformas efetuam suas divulgações para 

milhares de pessoas em um dia por certa quantia; 

 



Exemplo, R$ 100,00 em anúncios pagos no facebook rende em média 

atualmente, 40.000 visualizações na sua propaganda, e cerca de 500 cliques no 

seu link. 

 
Esse exemplo acima é uma base em média que costuma ocorrer em todas as 3 

plataformas, Facebook, Instagram e Google. 

 

 

 

 

 

Anuncio orgânico: 
É todo tipo de anuncio que não se gasta dinheiro para fazê-los. Exemplo, fazer 

anúncios em grupos e páginas do facebook manualmente, através de sua conta. 

Fazer anúncios em sua própria página no instagram, fazer anúncios para 

contatos que você possui em seu whatsapp. 

 

 

 

 

 

Conhecendo o mercado de negócios na internet. 
Primeiramente iremos conhecer o mercado de negócios online, onde iremos 

construir nosso negócio. 

 
O mercado que atuaremos será integrada na plataforma da (Hotmart - Monetizze 

ou Eduzz). 
 
 

 

O que é Hotmart, Monetizze e Eduzz. 
 

Para produtores: 

São plataformas onde "produtores" integram seu site e produto para serem 

vendidos através delas. Exemplo o produtor dono de um site que vende 

apostila de "Dietas e emagrecimento", cadastra seu site em uma dessas 



plataformas, quando o cliente clicar em comprar será redirecionado para a tela 

de pagamento dessas plataformas, assim que o pagamento for efetuado o 

dinheiro é armazenado em usa conta na plataforma, podendo ser sacado após 

a data de garantia. 

 
 

 
Para afiliados: 

 

São plataformas repletas de produtos, onde o usuário pode se "afiliar" em um 

dos produtos, para vendê-los em troca de comissões por cada venda realizada. 

Hotmart lidera o ranking desse gênero de plataforma, porem lá só se vende 

produtos digitais. Monetizze está em segundo lugar no ranking, porem lá se 

vende produtos físicos e digitais. 

Eduzz está em terceiro lugar no ranking, porem lá se vende produtos físicos e 
digitais. 

 
Para o afiliado não importa muito esse ranking, para os produtores não faz muita 

diferença. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como anunciar no Facebook, Instagram, Google, 
Whatsapp. 

Existem duas maneiras de efetuar anúncios, através de anúncios 

pagos e orgânicos. Anúncios pagos:  

Para anunciar no Facebook ADS e Instagram ADS basta seguir os 

seguintes procedimentos: 

 Criar uma conta no site do Facebook business. 

 Adicionar fundos a conta de anúncios. 
 



 Após ter fundos em sua conta de anúncios, clique em gerenciar anúncios 

e depois clique em criar anuncio. 

 
Lá você poderá escolher o público alvo do seu interesse, tempo de duração da 

campanha, valor gasto por dia, e você deverá colocar também uma imagem 

para o seu anuncio, link do site de divulgação caso seu anuncio seja para trazer 

cliques para o seu site, e a sua copy. 

 
Ao criar um anuncio pago no facebook, lá tem a opção de vincular ele ao 

instagram. 
 
 
 
 
 

 
Para anunciar no Google ADS basta seguir os seguintes procedimentos. 

 
• Criar uma conta no site do Google Adesense. 

 
• Após entra em sua conta eles te perguntaram qual sua meta de 

publicidade, clique em "Gerar mais inscrições ou vendas pelo site". 

 

• Em seguida você iniciara o processo de criação do seu anuncio, coloque o 

nome do seu site e o link do site, em seguida selecione o pais que deseja que 

seu anuncio seja exibido, depois que terminar de editar o seu anuncio, será 

solicitado o valor desejado a gastar por dia e mensalmente. Após editar o valor 

da campanha diariamente será solicitado o valor desejado para o pagamento 

da campanha, após escolher o valor será emitido um boleto e após efetuar o 

pagamento do boleto em cerca de 24h seu anuncio começar a funcionar. 

 
 

 

Anúncios Orgânicos:  
 

Facebook 

Para anunciar de forma orgânica no Facebook, é recomendado entrar no 

máximo de grupos relacionado a área do produto que você deseja vender, 

após feito isso crie uma "copy" junto com seu link de venda, e publique 

diariamente nesses grupos, é recomendado divulgar ao menos em 50 grupos 

ou mais. 

 



Entre em todos os tipos de grupos e pagina que puder e estiver mais 

relacionada ao seu público alvo. 

 
 

 
Instagram 

 

Crie uma conta no Instagram de preferência com o mesmo nome do seu produto 

de venda, depois de feito isso o seu objetivo será conseguir o máximo de 

seguidores que puder, o recomendado é ter de no mínimo 1.000 a 5.000 para 

começar a ter boas vendas. 

 
Para conseguir seguidores basta seguir um método bem simples, comece a 

seguir os membros de perfis semelhante ao seu, automaticamente quando 

você começa a seguir uma pessoa essa pessoa te seguira de volta, em média 

30% das pessoas que você começa a seguir te seguirão de volta, exemplo se 

você seguir 3.000 pessoas provavelmente 1.000 te seguirão de volta, após você 

ter alcançado um bom número de seguidores, efetue postagens com conteúdo 

e publique seu link de venda na sua perfil e se possível em suas postagens. 

 
 

 
Whatsapp: 

 
Procure reunir os contatos do seu público alvo em seu WhatsApp, depois envie 

sua "copy" com link de vendas para eles.  

Procure por grupos de whatsapp relacionado ao seu ramo de atuação, entre 

nesses grupos e adcione os membros deles, para encontrar grupos de 

whatsapp relacionado ao seu ramo, entre no facebook procure por grupos 

relacionado ao seu ramo, e após entrar nesses grupos, digite na área de 

pesquisar dentro do grupo “chat whatsapp” e então irá aparecer todos os 

grupos de whatsapp que já foram postados dentro daquele grupo. 

 
 
 
 
 

Como ter seu próprio negócio online. 

Como você já deve ter percebido para se ter um negócio online na internet é 

necessário basicamente ter duas coisas. 

 

O site que é a página de venda. 



 
E o produto que será vendido em seu site, que no nosso caso será uma 

apostila digital. 
 
 
 
 

Como ter seu próprio site.  
 

Para você ter seu próprio site eu recomendo você criar através da plataforma 

da WIX lá é muito fácil de usar, e também é muito profissional, os designe e 

as configurações de SEO (ranqueamento da pagina para ser encontrada no 

google). 

Eles usam um sistema de arraste e puxe, muito fácil de ser utilizado, e caso 

você tenha dúvidas pesquisando no YouTube, como criar um site no WIX você 

encontrará muitos tutoriais, que te ajudaram a criar seu próprio site. 

Recomendações olhe os sites da concorrência para basear como será o seu, 

analise o site da concorrência e faça um melhor ainda. 

 
 

 

Como ter seu próprio produto. 
 

Para criar seu próprio produto (curso que será vendido em seu site) é 

necessário ter conhecimento na área que deseja criar e vender o 

curso. 

Caso você não tenha conhecimento, não se preocupe a internet está ai 

para isso, pesquise no google a área que deseja aprender, estude 

muito, por muitas horas, e depois que você tiver aprendido, digitalize 

tudo no WORD com suas palavras, e depois de tudo pronto, entre em 

um site chamado SMALPDF, lá tem a opção para transformar 

documentos WORD em documentos PDF.  

 

 

Integrando seu site e curso na Hotmart, Monetizze 
ou Eduzz. 

Após terminar seu site (página de vendas), seu curso ( que será 

vendido em seu site) você deverá integra-los nas plataformas da 



Hotmart, Monetizze ou Eduzz para que você possa receber os 

pagamentos das vendas e também afiliados para venderem o seu 

produto. 

 

Recrutando afiliados 
Após você ter seu negócio online pronto, e estiver já cadastrado nas 

plataformas, é importante começar a recrutar afiliados, para venderem 

o seu curso por você, cada venda que seu afiliado executar você 

receberá o valor que desejar, conforme você tiver configurado na 

plataforma. 

Exemplo você vende um curso de R$100,00, você pode configurar 

quantos por centos o afiliado receberá por cada venda, o normal é 

50%. 

Você pode ter milhares de afiliados.  

Para recrutar afiliados entre em grupos do facebook e whatsapp, 

relacionados a hotmart, monetize e eduzz, e envie um convite para 

afiliados. 

Ou se preferir crie uma campanha adsense, no google ou facebook 

com o objetivo de recrutar afiliado, pela minhas conta R$ 100,00 em 

em anúncios adsense deve render mais de 300 afiliados. 

 
 
 
 
 

Caso você queira ter seu próprio negócio online e deseja que nós 

construamos para você, o seu site e o seu produto basta entrar em contato, 

através do WhatsApp: (65) 98169-5404 . 

Ou acesse: www.produtorhotmart.com 

 

Somos especialistas em criar negócios online, prestamos suporte nas duvidas 

e ajudamos a alavancar o seu negócio, também ajudamos no recrutamento dos 

afiliados para o seu negócio e nas vendas do seu produto. 

 
Prestamos mentoria de 1 Ano ao adquirir nossos serviços. 

 
 
 

RONI ABBATTI 

http://www.produtorhotmart.com/
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