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MARKETING DE
AFILIADOS

TRÁFEGO ORGÂNICO

TRÁFEGO PAGO

Existem milhares de produtos digitais
que você pode se afiliar.

Tudo que você pensar existe um curso
online que pode ajudar uma pessoa 
a resolver determinado problema.

A maneira mais simples de ganhar dinheiro 
como afiliado é promovendo o seu conteúdo 
que mencionei anteriormente para pessoas 
que estejam realmente querendo comprar.

Outra maneira muito efetiva é fazer anúncios 
no Google Ads para palavras de outros 
produtos do seu mercado, uma prática muito 
comum a anos nos Estados Unidos e Europa.

Para quem já tem um conhecimento um 
pouco maior de Facebook Ads recomendo 
sempre fazer anúncios nativos, que 
funcionam como pessoas recomendando algo 
e aumentam a taxa de cliques nos criativos.

Procure um tema que você goste de 
produzir conteúdo e crie uma página no 
Instagram ou canal no YouTube em cima 
dessa ideia e discretamente você indica 
seus produtos para pessoas que realmente 
gostam daquele tipo de produto e 
conteúdo.



PRODUTOR

TRÁFEGO ORGÂNICO

TRÁFEGO PAGO

Com certeza é mais lucrativo ser produtor
e saber vender nas plataformas de anúncio.

Porém existe a possiblidade de você ser
produtor e ter bons afiliados para 
venderem a sua criação.

Caso o seu produto digital ou físico esteja com
carrinho aberto todos os dias existem inúmeros
tipos de funil de vendas que você pode fazer.

Você pode fazer tráfego direto para página 
de vendas.

Você pode mandar o tráfego para recompensas
 como e-books ou vídeo aulas.

Você pode mandar o tráfego para webnarios 
automatizado e muito mais, as possibilidades 
são muitas e todas envolvem um bom lado 
estratégico e técnico.

Eu não preciso nem te dizer que sou apaixonado
por tráfego pago e todas suas possibilidades.

Uma das únicas maneiras de crescer com
tráfego orgânico sendo produtor é através da 
produção constante de conteúdode qualidade, 
assim as pessoas do seu mercado vão acabar 
te notando e confiando em você ao longo do 
tempo e podem acabar comprando a sua 
solução.

Um exemplo disso é o meu canal do Youtube 
com mais de 250 vídeos sobre vendas e 
tráfego pago.



E-COMMERCE

1º CONTATO

REMARKETING
Com toda certeza é o que mais movimentou
dinheiro no Brasil e no mundo através da 
internet.

Não importa se é com ou sem estoque, 
as possibilidades de escala do comércio
eletrônico é algo absurdo que eu invisto 
minha energia todos os dias a muitos anos.

Eu sempre recomendo que os anúncios de 
1º contanto não importa o segmento sejam 
feitos por anúncios nativos.

Afinal as pessoas compram de outras pessoas 
e não de marcas.

E o anúncio nativo tira toda aquela pressão 
comercial de um criativo, as pessoas acabam 
clicando por curiosidade e nem percebem 
que clicaram numa propaganda.

Como você já sabe todos nós somos expostos a
milhares de anúncios todos os dias da nossa
vida, pra isso existe a perseguição do 
remarketing.

Como o próprio nome diz, é fazer marketing
novamente para quem entrou dentro da sua 
oferta.

Se a pessoa veio de um anúncio nativo de uma
pessoa recomendando algo depois que ela sai
da página ela deveria ai sim receber um anúncio
mais comercial daquele e-commerce.



GESTÃO DE
TRÁFEGO

NEGÓCIOS LOCAIS

E-COMMERCE

PRODUTOR

Ser um bom gestor de tráfego é cuidar muito 
bem do dinheiro do seu cliente e fazer com que 
ele retorne pra ele e com lucro.

Isso nem sempre é possível porém o bom gestor
tem como missão de vida entregar resultado, 
planilhar tudo e entender porque um cliente ta 
tendo lucro ou prejuízo.

Um bom gestor tem que entender de métricas,
saber analisar o funil de um cliente de ponta a 
ponta para entender os gargalos que ele pode 
melhorar antes de jogar um monte de tráfego.

Se existe algo simples no mercado digital
é ser gestor de negócio local.

Ações rápidas e eficazes, feijão com arroz
mesmo podem dar resultado pro seu cliente
em questão de dias.

O gestor de e-commerce tem que ser um
cara bom que se garante mesmo, ele tem
que ser bom no Google Ads em todas as
redes principalmente no shopping.

Ele tem que saber usar o Facebook Ads
como um ninja.

E se ele tem que ser bom em tudo isso, é
claro que ele vai cobrar muito mais que 
qualquer tipo de gestor de tráfego.

O gestor para produtos digitais e físicos 
tem que ser muito bom em funil de
vendas e não apenas em tráfego.

E ele tem que passar essa segurança pro
cliente, que ele sabe o que está fazendo 
e ser muito bem alinhado com todos do 
time para conseguir escalar cada vez o 
negócio do cliente.



NA PRÓXIMA MISSÃO

QUALQUER MERCADO!

VOU TE FALAR COMO VOCÊ
PODE SOBREVIVER E TRIUNFAR
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