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Sobre o Autor  

 

Me chamo Marcelo Cristino Maldonado e sou o Autor do Ebook – Marketing de 

Afiliado Guia Completo e também sou autor dos outros 6 E-books do Curso “Afiliado 

Diamante – Negócio Online do Zero”. 

 

Vamos nos conhecer melhor??... segue abaixo meus principais contatos, espero você.  

 

Site/Blogs 

http://mmsolucoesdigitais.com.br/ 

https://afiliadodiamante.com.br/ 

https://topmaquininhas.com.br/ 

https://analisetecnologica.com.br/ 

https://mentecuriosa.com.br/ 

 

Página do Facebook 

https://www.facebook.com/mmsolucoesdigitais/ 

 

Youtube  

 https://afiliadodiamante.com.br/youtube 

 

Instagram  https://www.instagram.com/afiliado_diamante/ 

 

Email 

contato@afiliadodiamante.com.br     

 

Whatsapp – (31) 99754 - 7898 

 

Autor do Ebook – Marcelo Cristino Maldonado 

 

“Todos os Direitos Reservados” 
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Mensagem Importante 
 

  

Caso você tenha adquirido esse Ebook sem ter entrado na Lista Vip é 

extremamente necessário que clique no link abaixo: 

 

Quero entrar na Lista Vip 

 

Para receber no seu email conteúdo atualizado relacionado a Marketing 

Digital. 

 

O Blog Afiliado Diamante tem um  Curso Completo sobre Marketing 

Digital, constituído de 6 Ebooks sobre o tema: 

 

 Ebook 1 – Construir um Negócio Online do Zero 

 Ebook 2 – Redes Sociais  

 Ebook 3 – Youtube 

 Ebook 4 – Email Marketing 

 Ebook 5 – Gatilhos Mentais 

 Ebook 6 - 100 Dicas de Renda Extra 

 

 

Caso quiser saber mais sobre o Curso, clique no link abaixo: 

 

“Quero começar a Ganhar Dinheiro pela Internet” 
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Como Trabalhar de Afiliado, e se tornar 

um Afiliado Diamante? 

 

 "Nesse Ebook Vamos aprender a Como Trabalhar de Afiliado" 

 

Hoje vamos aprender a Como Trabalhar de Afiliado, e não apenas isso, a 
como trabalhar da forma certa, e se diferenciar da maioria. 

 

Muitas pessoas ainda não entendem o conceito de Como Trabalhar 
de Afiliado, pois esse modo de ganhar dinheiro e algo muito novo no 
Brasil.  

 

Essa será uma profissão muito conhecida num futuro próximo, devido as 

vantagens e a nova relação que ela causa entre Produto/Venda. 

 

Se hoje você deseja ter algum negócio pela internet, o Marketing de 
Afiliados e o mais acessível e barato que existe. 

 

Você vai precisar apenas de um computador ou um Smartphone e acesso 
à internet. 

 

Mas o marketing de afiliados também exige certos cuidados, pois 
devemos utilizar as estratégias certas. 
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Acompanhe os artigos do Blog Afiliado Diamante, e descubra as melhores 
dicas e estratégias para começar a trabalhar como afiliado. 

  

“Qualquer Pessoa poderá se tornar um Afiliado Diamante” 

  

Nesse Ebook vamos entender Como Trabalhar de Afiliado, e como se 
tornar um Afiliado Diamante. 

  

 

  

 

Afinal o que é um Afiliado?? 
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Afiliado e uma pessoa que trabalha divulgando links de produtos físicos ou 
digitais (quando o produto trabalha com Marketing de Afiliados), através 

de alguma mídia, e recebe comissões quando realiza uma venda. 

 

Hoje em dia a disponibilidade de empresas e produtores que trabalham 
com Marketing de Afiliados é muito grande.  

 

Aliás se tornando um campo bastante amplo para muitos fazerem disso a 
sua renda principal. 

 

Devido ao enorme potencial desse novo estilo de vendas, certamente vai 
atrair mais pessoas a medida do tempo. 

 

Muitos deveram aprender a como trabalhar de afiliado, porque as vendas 
pela internet crescem cada dia mais. 
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O Mercado de Afiliados no Brasil 

  

O conceito de trabalho, principalmente no Brasil, ainda é muito ligado a 
serviços tradicionais, pois geralmente as pessoas investe seu tempo em 
troca do dinheiro. 

 

Sendo assim seu salário ficará limitado a o tempo que investe no serviço, 
aumentando apenas quando sobe de cargo ou faz horas extras. 

 

Esse modelo de trabalho faz com que 80% das Pessoas fiquem 
insatisfeitas com o Trabalho que exercem. 

  

“Pare e pense um pouco, você realmente está satisfeito no trabalho que 
exerce hoje??” 

  

Eu torço que sim, por que ninguém merece passar um terço do seu dia em 
um ambiente aonde não queira estar. 

 

Mas talvez você esteja insatisfeito no trabalho que exerce, ou certamente 
esteja insatisfeito com a renda que tem, o mercado de afiliados pode ser a 

chance que você procura. 

 

Leia com atenção esse Ebook, pois vai abrir sua mente a uma nova forma 
de ganhar dinheiro. 
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Portanto e importante saber como trabalhar de afiliado e conseguir sair 
dessa rotina. 

  

O que devo fazer para me Destacar?? 

  

 

  

A maioria ainda tem pouco conhecimento de novas formas de rendas, ou 
tem pouco tempo para criar a estrutura que o marketing de conteúdo 
exige. 

 

Grandes empresas já perceberam o poder do marketing de afiliados. 

 

Hoje em dia com o aumento do acesso à informação através da internet, e 
também o aumento dos usuários de Smartphone. 
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Se cria uma base de potenciais clientes 

  

Ou seja, você não precisa ser um expert em informática para montar uma 
estrutura e começar a vender como afiliado. 

 

O mais importante é saber achar o seu público alvo, e saber conversar 
com sua audiência. 

  

 

  

O Objetivo do Ebook é passar as estratégias certas para que você consiga 
criar um negócio online de qualidade, aprender a como trabalhar de 
afiliado e se diferenciar da maioria.  

 

E assim se tornar um Afiliado Diamante. 
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Utilizando as técnicas e estratégias certas, você consegue criar um negócio 
solido, e finalmente ter uma qualidade de vida melhor. 

 

A minha primeira experiência como afiliado, foi com a Payleven. 

 

Comprei uma máquina de cartão para mexer com Marketing Multinível, e 
descobrir que eu poderia receber uma comissão. 

  

“Pronto, eu era mais uma pessoa comum que tinha descoberto o 
maravilhoso mundo dos afiliados.” 

  

A partir desse momento eu entendi o potencial que essa nova modalidade 
de venda possuía. 

 

E pouco a pouco fui descobrindo da minha maneira a como trabalhar de 
afiliado, certamente eu não sabia nem 10% da maneira certa de trabalhar 
como afiliado. 

 

A o utilizar um produto ou serviço, você se sente mais seguro de indicar a 
um amigo, ou a várias pessoas, e ainda receber por isso.  

 

E isso você já fazia naturalmente. 
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Como Trabalhar de Afiliado Utilizando o Poder das Mídias Sociais 

  

 

  

Assim como todo negócio, tem pessoas que iram ver a profissão de 
Afiliado, como uma segunda renda, enquanto outras pessoas iram querer 

fazer disso, sua renda principal. 

 

Portanto é de extrema importância, você conhecer o poder das mídias 
sociais. 

 

As Mídias Sociais é aonde você irá encontrar a maioria dos seus clientes. 

 

Hoje a maioria das pessoas usam bastante, algumas dessas mídias 
listadas: 
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 Facebook 

 Youtube 

 Instagram 

 Blogs 

 Google+ 

 Twitter 

 Snapchat 

 Whatsapp 

 Pinterest 

  

Cada uma possui suas particularidades, portanto e importante saber a 
estratégia para ser usada em cada uma. 

 

Umas das estratégias mais fortes é o Marketing de Conteúdo.  

 

Aonde você irá gerar conteúdo de qualidade para sua audiência, de 
graça, criar autoridade, e realizar vendas futuras. 

 

Certamente crescendo cada vez mais sua audiência. 
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O Afiliado e um Empreendedor por Natureza 
  

 

  

Toda Novidade, traz consigo uma série de dúvidas, o que é normal, porque 
somos ensinados a viver o modelo tradicional de emprego, já explicado 

no começo do Ebook. 

 

Logo são poucas as pessoas que se aventuram em um mercado ainda em 
construção. 

 

Provavelmente por medo de não conseguirem ter renda para bancar os 
seus custos. 

Porém, tem as pessoas que pensam fora da curva, e estão decididas a se 
aventurar em algo novo, porque sabem que a recompensa será maior a 
médio e longo prazo. 
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No meu caso eu entrei no mundo dos afiliados, meio que sem querer, 
vendendo maquinas de cartão de credito. 

 

Hoje eu vejo que é possível sim, você conseguir ter sucesso no mercado, 
desde que esteja disposto a pagar o preço, fazendo a estrutura e 
aplicando as estratégias necessárias para possuir um negócio solido. 

  

Como Trabalhar de Afiliado usando os Infoprodutos 

  

Podemos ser afiliados tanto de produtos físicos, como de produtos 
digitais, iremos conhecer mais dos produtos digitais, os famosos 

Infoprodutos. 

  

Entretanto não esquece dos produtos físicos, pois eles também têm uma 
boa aceitação no marketing de afiliados. 

  

Os produtos digitais, com certeza é a melhor opção para quem está 
começando a trabalhar como afiliado. 

  

Devido a você precisa de investimento zero para se tornar afiliado. 

  

Como os Infoprodutos são na sua maioria, distribuídos pela própria 

internet.  

Qualquer pessoa pode comprar um curso e fazer a hora que quiser, e no 
ritmo que quiser. 
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Isso atrai muitas pessoas, porque você não precisa comprometer seu 
tempo, gastando com transporte, alimentação etc.  

 

Sendo assim, você pode fazer o curso no conforto da sua casa. 

  

Vamos Conhecer as maiores empresas do ramo de Infoprodutos 

  

 

  

A palavra Afiliados sempre irá fazer você lembrar da Hotmart. 

 

A Hotmart é a maior empresa de vendas de produtos digitais da América 
Latina. 

 

Portanto quando aprendemos a como trabalhar de afiliado, 

provavelmente a Hotmart será nossa maior parceira 

 

Ela oferece toda a estrutura para você ter uma carreira solida de 
afiliados.  
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Possuindo bastante opções de produtos, e oferecendo recursos na própria 
plataforma. 

 

O cadastro é bem simples, você basicamente precisar ter um email valido, 
documento de identidade, ser maior de 18 anos, possuir uma conta no 
Paypal ou conta bancaria comum. 

 

Basicamente após o cadastro, você pode comprar cursos, divulgar cursos, 
e também se afiliar a cursos. 

 

Dentro da Hotmart você irá encontrar cursos para todos os gostos, 
tornando a suas estratégias de como trabalhar de afiliado muito mais 
ampla. 

  

 

  

A Eduzz, segue o mesmo modelo descrito acima, você faz um cadastro e 
pode começar a divulgar os produtos. 

 

Na Eduzz também podemos nos afiliar a produtos físicos. 
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Uma boa vantagem da Eduzz é a Recuperação de Vendas. 

 

Aonde a própria empresa entra em contato com o comprador, via email 
ou telefone, assim ajudando também o Afiliado a concluir suas vendas. 

  

 

 

A Monetizze é outra gigante do mercado, certamente é uma ótima 
plataforma de afiliados. 

 

Na Monetizze e também podemos nos afiliar também a produtos físicos. 

 

É uma plataforma que une Infoprodutos e produtos físicos, aumentando a 
gama de estratégias. 

 

O melhor é que sua estratégia pode conter produtos de todas as 

plataformas.  

 

Logicamente só tomando cuidado para não divulgar vários produtos e 
acabar não dando foco para nenhum. 
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Se Tornando um Produtor de Infoprodutos 

  

O Compromisso do Ebook é fazer de você um Afiliado Diamante. 

 

A meta é você aprender a como trabalhar de afiliado. 

 

Porém, vale aqui uma menção à o produtor de Infoprodutos, até porque 
muito deles começaram como afiliado. 

  

Todas as 3 plataformas estimulam as pessoas a ser tornarem produtores, 
você pode criar desde um E-book (Livro Digital), até um curso completo 
envolvendo muitas aulas e conhecimento. 

  

Devemos lembrar que sem os produtores não existiriam afiliados, 

portanto, é uma parceria ótima para ambos os lados. 
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Quanto custa na Pratica?? 

  

 

  

Como todo negócio, para se tornar um Afiliado de sucesso, você precisa 
de fazer alguns investimentos. 

 

Como dinheiro é sempre um assunto delicado, não existe uma formula 
mágica ou valor exato.  

 

O que podemos fazer é pontuar os principais detalhes. 

 

Certamente cada negócio específico, vai exigir investimentos específicos. 
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Você pode se afiliar a um Infoprodutos, pegar o link gerado e divulgar no 
Whatsapp, Facebook, Instagram etc, sem gastar nada. 

 

É uma estratégia, porém, não valida a longo prazo.  

 

Até porque você venderia mais para amigos e pessoas de confiança. 

  

E tem outro detalhe importante, Plataformas como Facebook, Instagram  
etc, costumam mudar as regras de repente. 

  

Portanto sempre confie no que é seu, como o blog por exemplo. 

 

E se você já tiver construído uma boa audiência, você pode perder 
faturamento com isso. 

  

Exemplo: 

O Facebook possui um sistema de pagamento para alavancar suas 
publicações (Facebook Ads), aonde você paga um valor para o Facebook, 
e ele divulga seu negócio para várias pessoas. O Famoso Tráfego Pago. 

  

Logo seria estranho ele permitir ou te auxiliar a fica postando links de 

graça, você pode ter sua conta suspensa temporariamente  

 

Ou além disso, perde a conta de vez. 

 

https://afiliadodiamante.com.br/fno
https://afiliadodiamante.com.br/fno
https://afiliadodiamante.com.br/como-trabalhar-de-afiliado-sem-gastar-nada/


Afiliado Diamante – Guia de como Construir seu Negócio Online  

 
Treinamento “Formula Negócio Online”    

Por isso a ideia de ter um Blog e sempre bem-vinda, uma vez que ele será 
totalmente seu, então é você que faz as regras. 

  

 

  

Criando Algo Realmente Seu 

  

Toda Estratégia tem seu valor, e se encaixa de diferentes maneiras, para 
diferentes perfis de pessoas. 

 

Mas o Blog é a melhor a médio e longo prazo, por que a audiência que 
você criar através do Marketing de Conteúdo.  

 

Será a audiência que vai te acompanhar sempre. 
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Como o crescimento do Blog e gradual, você consegue ir conhecendo sua 
audiência e atendendo as necessidades dela. 

 

Ter um Blog hoje em dia é relativamente fácil, você precisaria 

basicamente de comprar um domínio e uma hospedagem. 

  

Domínio: é o nome do seu Blog, o domínio e cobrado anualmente, hoje 
em dia se compra um domínio por R$ 45 Reais. 

  

Hospedagem: E o lugar aonde seu site ficara hospedado, existe várias 
empresas com vários planos predeterminados (1, 2, 3 ou 6 Meses) ou 
então 1, 2 ou 3 Anos. 

  

Hoje com menos de R$ 100 Reais, você consegue colocar um blog no ar.  

 

Mas fazer isso é só o primeiro passo. 

  

Existe todo um processo de Marketing Digital, para você conseguir 
destacar seu projeto, e começar a profissionalizar seu negócio. 

  

O Blog Afiliado Diamante, vai te ajudar através de outros artigos a 
entender melhor sobre essas estratégias.  

Abaixo se encontra algumas das mais utilizadas: 

SEO 

Marketing de email 

Posicionamento 
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 Gatilhos Mentais 

 Tráfego Pago 

 Tráfego Orgânico  

 Mídias Sociais 

 Marketing de Conteúdo 

  

Os Desafios Iniciais 

  

 

  

No começo do seu projeto, você pode se deparar com alguns desses 
desafios: 

  

 Pouco tempo para investir no próprio projeto 
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 Pouco conhecimento sobre como fazer um negócio solido. 
 Não receber muitas visitas no Blog 
 Nenhum dinheiro para fazer o investimento inicial que o projeto 

precisa 
 Distrações, ou não saber exatamente para aonde ir, devido a 

inúmeras informações que são passadas sobre esse assunto 

  

Enfim, são vários os desafios que aparece na montagem ou após a 

montagem do seu Blog ou alguma outra estratégia que escolher. 

 

Então sempre se mantenha informado, pois o marketing de afiliado é 
muito dinâmico. 

 

Alguns desses desafios são mais complexos de superar, o caso do dinheiro 
por exemplo, você teria que fazer um planejamento financeiro para 
conseguir essa quantia mínima. 

 

O caso do tempo, você poderá fazer um curso no seu tempo, 2 horas ou 

menos por dia, porem fazer com consistência. 

 

O caso do conhecimento, você poderia ver vários vídeos no Youtube e 
precisar de mais tempo, ou então investir num curso e conseguir ser mais 
direto na criação do seu Negócio Online. 

 

Sobre as visitas, você poderia investir no Tráfego Pago, ou então entender 
que o projeto é de médio a longo prazo, e ir criando conteúdo e audiência 

de qualidade. 
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A Dica maior aqui é saber que se você fizer um trabalho sério, e com 
consistência, o resultado será extremamente satisfatório. 

  

As Vantagens de ser Tornar um Afiliado Diamante 

  

 

  

Após conseguir vencer as etapas iniciais e ter um negócio solido e próprio, 

você irá conseguir uma série de vantagens com isso. 

  

Trabalhar do lugar que desejar 

  

Realmente o estilo de vida moderno trouxe consigo uma série de rotinas 
estressantes, como pegar ônibus lotado, ter a mesma rotina todo dia, 
trabalhar no mesmo local por 8 horas ou mais. 
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Porém, para trabalhar como afiliado, você precisaria apenas de um 
computador ou um Smartphone e uma conexão com a internet. 

 

Sendo assim, você consegue trabalhar de qualquer lugar, inclusive da sua 

própria casa. 

 

É importante citar que dentro de casa, haverá bastante distrações, e a 
palavra-chave aqui é Ter Foco e Comprometimento. 

 

Pois qualquer distração, e lá se vai todo seu planejamento. 

 

Portanto, sempre se mantenha produtivo, pois conforme o tempo for 
passando, ficara fácil perceber o comprometimento que seu negócio vai 

exigir. 

  

Principalmente no começo, você deverá se dedicar 200% para que seu 
negócio de certo. 

  

Então tenha dias e horários certo para trabalhar, seguindo à risca o 
planejamento inicial que você elaborou. 

 

O bom é que a o contrário de trabalho comuns, você e que decidir[a a 
hora, local e como o trabalho será feito. 

  

Ter um Negócio Próprio 
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E muito importante construir um negócio próprio, por que nunca se sabe 
o dia de amanhã. 

 

Você pode começar a trabalhar de afiliado, fazendo disso sua segunda 

renda, e depois se tornar o seu grande patrimônio. 

  

Escalar a Renda a o longo do Tempo 

  

A medida que seu Blog for crescendo, você conseguira ir adequando e 
investindo no que for preciso. 

 

A o contrário de uma empresa aonde o planejamento inicial já tem que 
ser bem estabelecido, o Blog permitir que você se concentre aonde 

realmente é importante. 

  

Trabalhar com o que gosta 

  

Após escolher um Nicho de sua preferência, você poderá realmente 
trabalhar como que gosta. 

 

Enquanto no mercado de trabalho tradicional, as opções são bem mais 
escassas 

 

Criando conteúdo de qualidade, e agregando valor a sua audiência. 

  

Ter mais Tempo para fazer o que Realmente Gosta 
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No começo do Blog você precisa se dedicar muito, pois é exigido muito 
trabalho, para criar toda estrutura necessária que o Marketing de 
Conteúdo exige. 

 

Portanto, após esse período, você irá postar conteúdo com frequência, 
mas não igual o começo. 

 

Sendo assim você terá tempo para dedicar as outras coisas que também 
gosta. 

  

Se Tornar uma Autoridade no Assunto 

  

Com o tempo, criando e postando conteúdo, sua audiência vai ter ver 
como uma autoridade no assunto, pois você irá gerar muito valor para 
eles. 

 

Sendo assim, fica mais fácil você desenvolver o seu Marketing. 

 

Portanto sua indicação irá valer muito, as pessoas passarão a confiar em 

você. 
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Conclusão, O que devo Fazer para me Tornar um Afiliado 

Diamante?? 

  

 

  

Bem após ler bastante informação, fica a dúvida: 

 

Como de fato eu começo a criar meu projeto?? 

 

O Objetivo do Blog será sempre criar um negócio solido, pois é o mais 
importante de tudo, algo 100% seu. 

 

Então para focalizar o objetivo, vou indicar um curso que eu fiz, e que me 
possibilito criar o Blog Afiliado Diamante. 

 

Curso 100% online do Alex Vargas, adquirido através da plataforma 

Hotmart. 

  

O treinamento número 1° de Afiliados no Brasil. 
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Esse treinamento ensina o passo a passo, clique a clique, de como 
construir um negócio online, que você irá levar para a vida inteira. 

  

Mas Antes uma Ressalva Muito Importante: 

  

Se seu objetivo e trabalhar 4 horas por semana, deitado numa rede, ou 
numa cadeira de praia, eu realmente não te indico esse curso. 

 

Porque esse método de trabalho não funciona na pratica, servindo 
apenas para enganar pessoas que buscam uma formula rápida e fácil de 
ganhar dinheiro. 

 

E isso posso te afirmar, que não existe, porque todo negócio exige um 
comprometimento. 

  

Porém, se você estiver disposto a investir no seu sonho, e construir um 
negócio rentável e solido, aonde você será o seu próprio patrão. 

 

E acima de tudo, aprender a como trabalhar de afiliado de uma maneira 

profissional. 

 

É só clicar no link abaixo para obter mais informações: 

  

"Fórmula Negocio Online" 
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Autor do Ebook – Marcelo Cristino Maldonado 

 

“Todos os Direitos Reservados” 
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