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CAPÍTULO 1
Introdução

O sonho ou ideal de muitas pessoas que
criam e mantém um blog, é ganhar dinheiro com
ele. Há pessoas que fazem da atividade de escrever
em um blog, seu sustento, mas há também algumas
que só mantêm seu blog por puro prazer. Focado
no primeiro perfil, que foi citado acima, vamos ver
nesse livro dicas importantíssimas para, de fato,
ganhar algum dinheiro com seu blog.

Por que Usar o Wordpress
Quando se fala em blog, logo vêm à mente
dois sistemas: Wordpress e Blogger. Mas qual
deles escolher? Bem, essa é uma pergunta fácil.
Imagine que algum hacker acessou seu blog e
postou alguma besteira nele, e o Google resolve
excluir seu blog ou suspender ele. Nesse caso não
haverá o que fazer, a não ser lamentar o ocorrido.
Já se você utiliza o Wordpress instalado em
servidor local, e o mesmo sinistro ocorrer, bastará
você acessar o painel da hospedagem, mudar a
senha do blog e excluir as besteiras inseridas pelo
malvado hacker. O exemplo acima também
explica porque utilizar o Wordpress instalado em
servidor próprio e não no site wordpress.com

CAPÍTULO 2
Os Segredos

Muitos blogs não vão para frente, já
outros, crescem cada vez mais, trazendo
satisfação e dinheiro para seus criadores. Mas
qual é o segredo para o sucesso de um blog? Pois
bem, veremos nesse capítulo os segredos que
podem colocar seu blog entre os vencedores e
tirá-lo da categoria dos derrotados.

Domínio
A primeira coisa a se pensar, antes de criar um
blog, é no domínio. Para quem não sabe, domínio
é o nome que o visitante precisará digitar no
navegador web para entrar em seu blog. Então,
um domínio deve ser muito bem pensado, ele
deve ser fácil para o usuário memorizar e digitar,
mas outro fator que você não pode esquecer-se na
hora de registrar um domínio web, é que os
domínios contam pontos para os mecanismos de
busca. Creio que você já tenha ouvido falar sobre
SEO, e é exatamente sobre isso que estamos
falando aqui. Por exemplo, se você vende batatas
fritas ou pretende falar sobre isso em seu blog
pessoal, não seria muito inteligente registrar um
domínio com seu nome. Seria muito mais
prudente registrar algum domínio do tipo:
batatasfritas.com, batatasfritas.net,
blogbatatasfritas.com, etc, etc. Notaram que em
todos os domínios que eu sugeri, o termo “batatas
fritas” está presente? Fiz isso propositadamente.
Os mecanismos de busca somam pontos quando o
termo buscado por algum usuário, consta no

nome do domínio, e quanto mais pontos seu blog
somar, mais chances ele terá de aparecer na
primeira página dos resultados de buscas. Ora, se
você quer ganhar dinheiro com seu blog, então
precisará de visitantes, e quanto mais visitantes,
mais dinheiro seu blog renderá no final do mês.

Links
Muito bem, você já escolheu um bom
domínio para seu blog, já contratou uma
hospedagem web profissional para ele e já
instalou-o. Agora, antes de começar a criar seus
posts, logue-se no painel de administração do blog
e na parte de Configurações, clique sobre “Links
Permanentes”. Por padrão o Wordpress utiliza
links semelhantes a esse:
http://dominio/?p=123. Porém, esse não é um link
ou url que favoreça os visitantes e nem a você
perante os mecanismos de busca. Para resolver
isso, clique em “Estrutura Customizada” ou
“Estrutura Personalizada” e no campo de texto,
digite o seguinte: %postname%. Uma vez que
você fez isso, os links passarão a ser:
http://dominio/nome-do-post, onde nome-do-post
será o nome do artigo ou post que você criou no
blog. Mas, para quê, tudo isso? Bem, além de
facilitar para o usuário decorar um link desse tipo
e saber do que o post se trata apenas olhando para
o url, ter os termos de busca no url do artigo,
também somará mais pontos para seu blog e
poderá trazer mais visitantes para ele.

Tags
As tags são palavras-chave que você cria e
liga a um determinado post, com isso o Wordpress
cria várias páginas para cada tag. As tags foram
criadas para facilitar aos leitores encontrarem posts
contendo certas palavras-chave em comum,
contudo, não se pode confundir tags com
categorias. Note que o Wordpress já possui o
recurso categorias, e caso você utilize tags como
categorias, acabará obtendo páginas com conteúdos
duplicados, o que é péssimo para SEO. Você só
deve utilizar tags em casos específicos. Por
exemplo, caso você tenha um site de filmes,
poderia criar as categorias contendo os gêneros e
utilizar tags para filtrar posts com o nome dos
atores dos filmes, isso faria o Wordpress criar uma
página para cada ator, página esta contendo um
link para cada post onde o autor aparece.

Socialização
Muitos blogs ficaram famosos graças aos
meios sociais online, tais como: Twitter,
Facebook, Youtube, grupos de diversas
empresas, comunidades, forums, etc., etc. Para
quem está querendo ser conhecido online, ou
pelo menos querendo que seu blog seja bem
conhecido, se cadastrar nesses meios sociais é

uma ótima idéia. Por exemplo, além de criar um
perfil no orkut, você também pode criar uma
comunidade para seu blog lá, bem como
participar ativamende de outras comunidades
que falam sobre o assunto do seu blog e divulgar
seu blog quando permitido. Que tal utilizar
plugins para o blog Wordpress que atualizam
seu status no twitter informando o nome do post
e um link para o mesmo, sempre que um novo
post é criado? Veja um plugin que permite isso:
http://wordpress.org/extend/plugins/twittertools. Que tal participar de grupos que falam
sobre o assunto do seu blog e divulgar seu blog
neles? Os sistemas de grupos mais conhecidos
são:
http://www.grupos.com.br
http://br.groups.yahoo.com
http://groups.google.com.br
Que tal procurar no Google por forums que falam
sobre o assunto do teu blog e sempre que
possível divulgar o seu próprio blog?
Que tal procurar no Google outros blogs que falam
sobre o mesmo assunto do seu, ou mesmo assuntos
relacionados? Note que a maioria dos blogs
permite comentários com um link de volta para o
teu site ou blog. Nunca deixe de preencher o
campo site ou blog quando for deixar um
comentário. Saiba que além dos usuários que
clicam e acessam o teu site diretamente, ter links
em outros blogs, apontando para teu blog, soma

pontos para seu pagerank. Que tal procurar no
Google por classificados grátis e divulgar seu blog
gratuitamente nesses websites?

Bookmarks
Existem vários sistemas onde você adiciona ou
marca sites, tipo uma lista de favoritos ou sites
importantes, seja para facilitar você encontrar seus
sites, seja para indicar para amigos do sistema,
etc., etc. Talvez um dos sistemas deste tipo mais
conhecido aqui no Brasil seja o delicious.com.
Mas o que isso tem a ver com ganhar dinheiro
com o blog? Fique tranqüilo que não estou
enchendo lingüiça, aliás, este livro é bem
objetivo. O fato é que, se você tem um blog
excelente, e um determinado visitante gostar dele
e indicar para os amigos dele e eles indicarem
para seus próprios amigos, e assim por diante,
logo logo seu blog estará recebendo inúmeras
visitas e também gerando mais dinheiro para seu
bolso. Dito isso, vou lhe apresentar um ótimo
plugin para Wordpress, o Sociable. Este plugin
insere ícones de vários bookmarks logo abaixo de
cada post, facilitando para o visitante marcar ou
favoritar seu site em algum desses sistemas.
Segue o url do plugin:
http://wordpress.org/extend/plugins/sociable.
Tenha em mente também que, muitos mecanismos
de busca somam pontos para o pagerank de uma
determinada página web, quando ela é marcada
nesses sistemas de bookmarking. Até me lembrei

de um amigo que pedia para os amigos dele
marcarem ou favoritarem o blog dele no delicious;
ta aí uma boa idéia para quem tem bastantes
amigos.

Assinatura por Email
Eu acho que é mais eficiente deixar uma opção de
assinatura por email do que apenas uma assinatura
de feeds rss. Eu assino alguns sites via feeds rss, e
até tenho um programa desktop para leitura dessas
assinaturas de feeds rss, no entanto, na correria do
dia a dia, confesso que muitas vezes passo o dia
sem encontrar tempo para ler as novidades e
atualizações dos sites. Já meu email, chova chuva,
faça sol, eu sempre leio. Assim como eu, creio que
a maioria dos brasileiros também faça o mesmo.
Então, quando se está falando em público
brasileiro, é mais eficiente uma assinatura de
novidades por email invés de apenas assinatura por
feeds rss. Para quem se convenceu, tenho duas
opções para colocar a tal inscrição de novidades
por email: a primeira é utilizar o FeedBurner que é
gratuito – veja detalhes aqui: http://fazersite.net/colocar-inscricao-por-email-no-site -, a
segunda opção é você assinar algum serviço de
email marketing (autoresponder) como o Traffic
Wave: http://melhor.ws/go/trafficwave
Manter os visitantes ativos em seu website é
importante, e uma das melhores formas é através
da inscrição de novidades no email. Imagine que
um usuário chegou até seu website procurando por
um produto ou informação x e não encontrou,

porém, dias depois, você criou um post sobre o
produto ou informação x que ele estava
procurando, então, quando o usuário receber o
email informando sobre esse novo post, certamente
será uma visita garantida para seu blog.

Bom Conteúdo
Pense bem no assunto que você vai
escrever antes de iniciar um blog. Para um blog ter
sucesso ele precisa ter bom conteúdo, afinal
ninguém vai querer acompanhar um blog que é
“mais do mesmo”. O ideal é você escrever sobre
aquilo que você domina bem, ou então vai precisar
dedicar um tempo pesquisando sobre o assunto
antes de sair escrevendo qualquer coisa. Blogs com
bom conteúdo ou conteúdo inédito, costumam ficar
populares rapidamente.
Procure colocar imagens, vídeos e outras
mídias disponíveis nos posts. Muitos usuários
não gostam de blogs que possuem apenas texto,
dando preferência para blogs com outros tipos de
mídia. Cuide também da gramática. Geralmente
quem lê blogs, são pessoas que gostam de ler e
lêem bastante, então notarão erros gramaticais em
seu blog quase que automaticamente. Se isso
ocorrer, teu blog poderá cair no conceito deles.
Para evitar erros hediondos, sempre releia o que
você escreveu. É comum, nós que somos
escritores de blogs, não prestarmos muita atenção
na gramática - mas sim na idéia a ser passada -

durante a criação de posts, então uma revisão do
que foi escrito é indispensável.
Quando você escreve um bom post, corre
o risco de um site famoso colocar um link para
seu blog, o que será ótimo para melhorar o
pagerank.

Frequência
Outro fator importante para um blog de
sucesso é manter ele atualizado. Se você quer
ganhar dinheiro com seu blog, lhe aconselho a criar
ao menos um novo post por dia. Alguns leitores
vão passar em seu blog todo dia, em busca de
novidades, e alguns, após alguns dias sem
novidades, podem entender que o blog foi
abandonado e irão parar de acompanhar ele. Os
mecanismos de busca inteligentes também
deixarão de procurar novidades em seu blog
diariamente, caso percebam que você não atualiza
ele diariamente, por isso, se você tem 100 posts em
mente para serem criados, não crie todos no
mesmo dia; vá criando eles de cinco em cinco, ou
mesmo um por dia. O importante é não deixar o
blog abandonado.

Destaque as Palavras-Chave
Alguns mecanismos de busca somam

pontos para as páginas onde os termos buscados
estão destacados. Por exemplo, se você está
escrevendo sobre batatas fritas e está focado no
termo “comprar batatas fritas”, é uma boa idéia,
além de colocar isso no título do post, também
destacar esses termos, colocando eles em negrito e
nos títulos e subtítulos que determinado post possa
ter.

Crie um Mapa do teu Blog

Um mapa ajuda os mecanismos de busca a
indexarem melhor seu website. Se você tem um
ótimo blog mas ele não está indexado, você estará
perdendo muitas visitas e conseqüentemente,
dinheiro. Por exemplo, se seu blog é perito em
“Batatas Fritas”, mas não estiver indexado no
Google, quando um usuário fizer uma busca sobre
“Batatas Fritas” nesse buscador web, seu site não
será sugerido pelo sistema, afinal, o Google nem
sabe que o teu site existe. Entenderam a
importância de ter o blog bem indexado? Vou
indicar-lhe um plugin excelente para criar mapas
do blog Wordpress, veja:
http://wordpress.org/extend/plugins/googlesitemap-generator

CAPÍTULO 3
Formas de Ganho

Quando se fala em ganhar dinheiro com um
blog, a primeira forma que vem à mente da maioria
dos escritores de blogs são os sistemas PPC (Pay
Per Click). Os sistemas PPC permitem que você
ganhe por cliques em anúncios que são veiculados
em seu blog. Aqui no Brasil os sistemas mais
conhecidos nessa categoria são: Google Adsense,
Uol Afiliados, HotWords. Para detalhes sobre o
funcionamento desses programas citados acima
bem como condições e termos, visite os respectivos
urls: http://google.com/adsense,
http://afiliados.uol.com.br, http://hotwords.com.br.
Note que há vários outros sistemas desse tipo, mas
em sua grande maioria eles lhe enviam um script
que deve ser colocado no blog no local onde o
anúncio deve ser exibido. Veremos a seguir, como
você pode proceder para inserir um possível script
de alguma empresa de afiliação em seu blog.
Vamos supor que o código de um determinado
anúncio seja o seguinte “<script>código
aqui</script>. Agora abra o arquivo functions.php
do tema atual de seu blog em seu editor de html
preferido. Lembre-se que esse arquivo fica no
mesmo diretório do tema. Após abrir o arquivo
functions.php no editor, logo após a tag do php
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“<?php” insira o seguinte código:

function add_adsense($content){
$ads = ‘<script>código aqui</script>’;
$position = ‘acima’;
$content = $position ==
‘acima’?’<div>’.$ads.’</div>’. $content:$content .
‘<div>’.$ads.’</div>’;
return $content;
}
add_filter(‘the_content’,’add_adsense’);
No exemplo acima, o anúncio será exibido em
todos os posts, páginas, entrada do blog, resultado
de pesquisas, etc. A função que eu criei acima
também permite você definir se quer que os
anúncios sejam exibidos no início do post ou no
final. Para que seja exibido no final invés de no
início, altera o valor da variável $position para
‘abaixo’. Caso você queira limitar a exibição de
anúncios em partes específicas do blog, como por
exemplo, somente em posts, somente em páginas,
somente na home, etc, você pode utilizar algumas
dessas funções:
- is_single() – retorna true se o usuário está abrindo
um post.
- is_home() – retorn true se o usuário está abrindo a
home do blog.
- is_search() – retorna true se o usuário está abrindo
2

um resultado de uma busca que ele fez no blog.
- is_archive() – retorna true se o usuário está
visualizando posts filtrados pela data.
- is_page() – retorna true se o usuário está
visualizando uma página do blog.
is_tag() – retorna true se o usuário está
visualizando posts filtrados por uma tag.
- is_author – retorna true se o usuário está
visualizando posts filtrados por um autor.
Para ver mais detalhes sobre tags condicionais do
Wordpress, visite o url
http://codex.wordpress.org/Conditional_Tags
Utilizando as tags vistas acima, você já pode
limitar a exibição de anúncios em partes específicas
do blog. No exemplo abaixo, somente serão
exibidos anúncios nas páginas dos posts.
function add_adsense($content){
$ads = ‘<script>código aqui</script>’;
$position = ‘acima’;
if( is_single() ){
$content = $position ==
‘acima’?’<div>’.$ads.’</div>’. $content:$content .
‘<div>’.$ads.’</div>’;
}
return $content;
}
add_filter(‘the_content’,’add_adsense’);
Lembre-se de salvar as alterações do arquivo
3

functions.php e reenviar ele para o servidor onde o
seu blog está instalado, sobre-escrevendo esse
arquivo quando solicitado.
Outra forma para remunerar um blog é através de
sistemas afiliados que pagam comissão por vendas
concretizadas, cadastros efetivados, etc, a partir de
seu blog. Geralmente esses programas oferecem
um plugin para blog Wordpress, então basta ativar
o plugin do sistema e efetuar as configurações
necessárias para ter os anúncios exibidos em seu
blog. Quem tiver interesse em aprender mais
sobre o blog Wordpress, sugiro que dê uma
visitada no meu site: http://Fazer-Site.net

Ganhe com o sistema Como Ganhar
Este é um sistema onde você paga R$10 e se torna
um afiliado do site. Após pagar você terá tua conta
ativada podendo iniciar a divulgação. Sempre
quando um novo usuário indicado teu vier a pagar,
você ganhará 80% de comissão sobre a venda dele,
ou seja R$8 reais.
Tudo o que você precisa fazer é divulgar teu link de
afiliado ou banner. Além disso, você ganhará
vários infoprodutos com direitos de revenda,
podendo revendê-los infinitas vezes e ganhará
100% sobre suas vendas.
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Veja mais detalhes no site: http://como-ganhar.net/

Ganhe com o Mercado Livre
Você já conhece o programa de afiliados do
Mercado Livre, o famoso Mercado Sócios?
Mercado Sócios é um sistema de afiliação onde o
Mercado Livre paga comissões por vendas que
foram efetuadas a partir do teu link de afiliado.
Para quem ainda não é um afiliado do sistema siga
esses passos:
1- Acesse o url: http://melhor.ws/go/mercadolivre
2- Na página do Mercado Sócios clique no botão
"Comece agora, Grátis".
3- Na próxima tela, caso já tenha cadastro no
MercadoLivre, selecione a primeira opção, caso
contrário marque a segunda opção "Ainda não sou
cadastrado no MercadoLivre" e clique no botão
continuar.
4- Agora você será redirecionado para a página de
cadastro, faço seu cadastro e siga com o processo
até concluir o cadastro no sistema.
5- Uma vez que fez seu cadastro, logue-se no
sistema.
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6- Na página de associado, no menu à esquerda,
logo abaixo do link como funciona, clique no link
"Ferramentas"
7- Na página de ferramentas você poderá gerar
várias formas de propaganda, como banners, xml,
links de texto etc. Escolha uma forma que achar
melhor para você e comece a divulgar em seu site.
Note que você irá ganhar dinheiro quando um
visitante de teu site ou blog acessar o site do
mercado livre e fizer uma compra a partir do teu
link de associado.
Mas qual os benefícios de ser um sócio? Veja:
* Participe da maior comunidade de webmasters do
Brasil e fale com especialistas em Internet
Marketing
* Ofereça milhões de produtos em seus sites.
* Ganhe de 30% a 55% das comissões por venda
cobradas pelo MercadoLivre.
* Receba de 25% a 40% das comissões por
anúncios nos classificados de Carros, Imóveis e
Serviços.
* E entre R$ 5 e R$ 7 por cada Cadastro Ativo!
Então, estás esperando o quê? Cadastre Aqui
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Além disso, para quem utiliza o blog WordPress,
poderá utilizar um plugin que desenvolvi que exibe
uma vitrine do Mercado Livre em seus posts. Veja
a imagem

Para baixar este plugin, bem como para obter mais
detalhes dele, acesse: http://fazer-site.net/pluginwordpress-mercado-livre-socios/

Ganhe com Imagem Folheados
A Imagem Folheados é uma empresa séria que
trabalha com bijuterias folheadas já há um bom
tempo. Eles tem um website onde fazem comércio
online e é aí que você pode vir a ganhar dinheiro
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com a imagem folheados, ou seja, se inscrevendo
como um afiliado. No site você pode fazer um
cadastro como afiliado e assim que for aprovado,
você receberá seu código e senha de acesso a área
do afiliado, nessa área você poderá pegar seu link
de afiliado bem como banners para iniciar a
divulgação.
Note que não é obrigatória ter um site para
divulgar, você pode divulgar via email (só não vale
spam, ok?), divulgar em forums, em grupos de
discussão, sites de classificados gratuitos, etc.
Dentre os vários produtos oferecidos pela imagem
folheados, podemos citar:
- Brincos, Pingentes, Anéis, Gargantilhas,
PUlseiras, COnjuntos, Tonozeleiras, Brincos de
Argola, Piercings, Saquinhos, Mostruários,
Caixinhas, Broches, Etiquetas, ALianças, Apliques,
etc, etc.
Como pode ser notado, são vários produtos e o
melhor, a um preço bem competitivo, facilitando
assim para você, efetuar uma venda através de seu
link de afiliado.
Como é a Forma de Ganho no Imagem
Folheados?
Você pode ganhar com vendas diretas e vendas
indiretas (geradas pelos indicados), veja abaixo os
níveis e o percentual de ganhos:

8

1- Venda Direta – Você ganha 10% sobre a
primeira compra deste cliente e 5% sobre as novas
compras dele, para sempre, isso mesmo, uma vez
que o cliente se cadastrou na loja virtual da
Imagem FOlheados como seu indicado, toda vez
que ele vier a fazer uma compra no site, você irá
ganhar 5% de comissão, nada mal não é mesmo?
2- Venda Indireta – Um diferencial do sistema de
afiliados do Imagem FOlheados é exatamente o
fato de você poder indicar novos afiliados para o
sistema deles e ganhar dinheiro sobre as vendas
deles até o quinto nível, veja abaixo a lista:
a) Primeiro nível de indicado afiliado – Você
ganhará 4%
b) Segundo nível de indicado afiliado – Você
ganhará 2%
c) Terceiro, Quarto e QUinto nível de indicado
afilitado – Você ganhará 1%
Então, está esperando o quê? ACesse já:
http://melhor.ws/go/imagemfolheados e inicie seu
negócio online.
Passo a passo para iniciar seu negócio com a
Imagem Folheados
1- O primeiro passo é fazer seu cadastro, para isso
acesse esse link:
http://melhor.ws/go/imagemfolheados
2- Leia a página com atenção e ali no final da
página, clique no link “Afilie-se já”.
3- Na próxima tela você será redirecionado para os
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termos de adesão do sistema imagem folheados,
leia o texto e para prosseguir, marque a caixinha
“Li, concordo com o Termo de Adesão e quero
participar do Programa de Afiliados Imagem
Folheados.” e clique em “Continuar”
4- Na próxima tela, preencha o formulário com
seus dados. Note que o sistema permite você
configurar o recebimento através do Pagseguro ou
Depósito bancário, caso escolha pagseguro, deverá
informar seu email do pagseguro, caso contrário,
informe os dados para recebimento em sua conta
bancária.
5- Após preencher o formulário com atenção,
clique no botão “Enviar”, pronto, agora é só
aguardar, dentro de alguns dias, geralmente um ou
dois, você receberá um email com seu código de
afiliado e senha, bem como o url para você fazer
login no sistema; isso se seu cadastro for aprovado,
logicamente.
Agora, nos próximos passos, estou subentendendo
que seu cadastro foi aprovado e que você recebeu
um email da Imagem FOlheados…
6- Entre no sistema através do link que eles lhe
enviram no email, fornecendo o login e senha
quando solicitados
7- Logo na primeira página após o acesso, você já
terá dois links para indicar, sendo que o primeiro é
para vendas diretas e o segundo para indicar novos
afiliados. Com esses dois links em mãos, você já
poderia iniciar sua divulgação, assim sendo,
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quando um comprador ou afiliado se inscrever e
efetuar compras ou vendas, você ganha uma
percentagem, conforme a tabela vista acima.
8- A esquerda há três caixas ou seções, a saber:
Minha COnta, Ajuda e Divulgação.
a) Minha Conta – Nessa área há menus de
navegação onde você pode editar seus dados
pessoais, ver relatório de indicados, clientes, bem
como comissões e status de recebimento
b) AJuda – nessa área você tem links para textos
com explicações detalhadas sobre o funcionamento
do sistema, perguntas frequentes, etc.
c) Divulgação – nesta área você tem todo o
material para divulgação, tais como banners, links,
vitrines, dicas, etc.
Note que o pagamento é realizado entre o 1º dia e o
15º dia do mês subseqüente ao mês que foi
alcançado o saldo mínimo de R$40 reais, mas fique
tranquilo, caso você não atinja o mínimo para
recebimento, o valor fica acumulado para o
próximo mês e assim por diante.

Ganhe com Kit Ganhar Dinheiro
O kit Ganhar Dinheiro do Dani Edson é um
material com bastante informação interessante para
quem quer, de fato, ganhar dinheiro na internet.
Além disso, uma vez que você compra o kit, você
passa a ser um afiliado do mesmo, indicando novos
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compradores e ganhando 50% de todas as vendas
diretas. Veja mais detalhes sobre o kit nesse url:
http://melhor.ws/go/kit

Ganhe com Domínios Co.CC
Mais uma forma de ganhar algum dinheiro pela
internet é oferecendo registro de domínio grátis
para seus visitantes. Talvez possa parecer bom
demais para ser verdade, mas existe uma empresa
que paga para você sempre que você indica um
novo usuário. Note que esse novo usuário não
precisará comprar nada, bastará ele registrar um
domínio gratis com a empresa, que você receberá
$0,10 centavos de dólar. É, é pouco, mas como diz
o ditado, é de grão em grão que a galinha enche o
papo, rs.
Como registrar domínio grátis
1- O primeiro passo é você acessar esse link
http://dominiogratis.ws/
2- Registre um domínio qualquer, exemplo
meutestededominio.co.cc para entender como o
sistema funciona
3- Após concluir o processo você notará que obteve
um domínio do tipo seunome.co.cc totalmente
gratuito, e é isso que você irá oferecer para seus
visitantes.
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4- Ainda no site da co.cc clique no link Referrals, e
notará o seguinte:
- for sale: 40% commission. (via PayPal)
- free domain: $0.10 USD
Ou seja, você irá ganhar 40% das vendas feitas a
partir do seu link ou banner, e ganhará $0,10
centavos de dólar por cada domínio grátis
registrado por usuários provindos de seu website ou
blog. Muito bom, não é mesmo?
5- Faça seu cadastro como um Afiliado ou parceiro
da co.cc, entre no painel, pegue seus links e banner
e coloque em seu site. Isso é tudo. Agora é só
faturar e ganhar dinheiro.
Quando e como vou receber o dinheiro?
O pagamento é feito através do Paypal quando você
somar $1 dólar. Mas fique tranquilo, não há prazo
pra você aculumar esse valor mínimo de um dólar,
ou seja, se na primeira semana você não tiver
acumulado $1 dólar, ele ficará em sua conta,
somando com os novos créditos até que chegue ao
mínimo para receber.
Quem se interessou por esse sistema de ganhar
dinheiro com domínios pode obter mais detalhes no
url: http://dominiogratis.ws
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Ganhe com o Adfly
Um sistema de ganhos que vem crescendo é o
adfly, ele é um encurtador de url bastante usado,
mas também é uma forma de ganhar dinheiro com
seu site ou blog.
Funciona praticamente assim, você cria uma conta
no site: http://melhor.ws/go/encurtador , escolhe o
tipo como publisher e a partir daí receberá um
email de confirmação, acesse seu email copie o
código de autenticação e clique no link confirm,
insira o código e ative sua conta.
Agora é só encurtar os links e publicá-los em seu
site, sempre quando alguém acessar esse link, você
ganha uma percentagem. Ah, além disso você
também ganhará 20% de todo indicado que você
fizer, imperdível, não? Para pegar seu link de
indicador basta clicar no menu Referrals.
Além de ganhar 20% sobre os novos publicadores,
você também ganhará 5% sobre cada anúncio, caso
o usuário se cadastrar como um anunciante no site,
nada mal não é mesmo.
O sistema também possui várias ferramentas
interessantes como:
- Mass Shrinker – Encurta inúmeros urls
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automaticamente
- Easy Links – Criação automática de links através
de superposição
- Bookmarklet – barra de ferramentas para facilitar
a criação dos links encurtados
- API Documentation – Uma api muito simples
para você encurtar urls com seus aplicativos
- Google Analytics – permite você inserir seu
código do google analytics e obter o desempenho
das urls em sua própria conta do analytics
- Full Page Script – scripts para usar em seu site ou
blog, eles servem para inserir o easy links (já visto
acima), automaticamente em seu site.
- Website Entry Script – script que te permite
redirecionar o usuário já ao entrar em teu site, te
permite configurar quantas vezes quer redirecionar
- Export Links & Stats – recurso que te permite
exportar sua conta para um arquivo legível pelo
excel.
Bem, por hora é isso, caso tenham alguma dúvida
sobre o ADF.LY entre em contato comigo que
responderei assim que possível.

Ganhe com o Uploaded
Muito bem meus caros amigos, se você possui
algum site de downloads que ofereça algo para seus
visitantes baixarem, sabia que você poderia estar
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ganhando algum dinheiro com isso? É verdade, há
vários sites que oferecem algum dinheiro por cada
download de arquivo que você fez upload no
servidor deles.
Hoje quero lhe falar sobre o Uploaded
Funciona mais ou menos assim, você acessa o url
http://melhor.ws/go/uploaded , faz seu cadastro no
site, e a partir daí você terá acesso ao painel de
cliente. Depois basta procurar lá onde vocÊ se
configura teu email do Paypal e ativa sua conta de
downloader, assim sendo, você começará a ganhar
dinheiro com cada download feito em arquivos que
você fez upload.
Veja possibilidades de ganhos:

Como você pode ver, para cada 1000 downloads
você pode ganhar até 40 euros, dependendo de qual
país o usuário fez o download do teu arquivo. Se o
usuários estava no Brasil, você ganhará 5 euros por
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cada mil downloads de arquivos com tamanho
entre 100 e 1000 MB, ou 1 euro para arquivos de
tamanho entre 3 e 100 MB. Arquivos com menos
de 3MB não são computados para teus ganhos.

Além disso, se você indicar um usuário e ele
adquirir uma conta Premium no site, você ganhará
75% do primeiro pagamento e 65% dos
pagamentos seguintes, ou seja, é uma comissão
altíssima.
Conheça os Melhores programas de afiliados do
Brasil no url: http://programaafiliados.org/
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CAPÍTULO 4
Ganhe Revendendo Produtos
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Outra forma de obter ganhos online é
através de revenda de produtos. Para quem vai
trabalhar com revenda, existem duas opções, ou
compra produtos digitais com direitos de revenda,
ou compra produtos convencionais mesmo só que a
preço de revenda para poder obter lucros nas
vendas. A seguir veremos como iniciar nesse
lucrativo negócio de revenda pela internet.

Produtos com direitos de Revenda
Vou indicar aqui o site www.Revenda.Org ,
neste site você encontra alguns ebooks e outros
softwares com direitos de revenda. Para quem não
sabe, produtos com direitos de revenda significa
que, após você comprá-los, poderá revendê-los
quantas vezes quiser e pelo valor que desejar,
ficando com 100% dos lucros. Nada mal, não é?
Para quem ficou interessado, dá uma passada no
site: www.Revenda.Org
Quais as vantagens de tentar ganhar dinheiro
revendendo produtos digitais?
A grande sacada de se trabalhar revendendo
produtos digiais é um conjunto de fatores
favoráveis para o negócio. Vejam alguns desses
fatores que, à meu ver, são os principais:
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- Sem custo para envio – Como se trata de produtos
digitias (ebooks, sites, softwares), nem você nem o
comprador precisar gastar dinheiro com o frete,
visto que você pode enviar o produto no email dele
ou disponibilizá-lo para download em algum
servidor de compartilhamento como: megaupload,
4shared, rapidshare, etc. Para quem vai
disponibilizar os arquivos para download, a grande
sacada é compactar o arquivo com o winrar (pode
ser baixado no baixaki) e proteger ele com senha,
daí quando você vender o dito produto, você envia
o link do download e a senha para o comprador.
Fazendo dessa forma, você garante que o produto
não será baixado livremente por qualquer um que
não tenha comprado seu info-produto.
- Produto pode ser vendido um milhão de vezes ou
até que você morra, rs. É verdade gente, se você
tem direito de revenda, você pode revender o
produto infinitas vezes. Oras, se o produto é digital,
o que você envia para o cliente comprador é apenas
uma cópia, e você fica com a sua própria cópia para
poder continuar vendendo e vendendo e ganhando
dinheiro.
- Você faz o seu preço – Produtos com direito de
Revenda permitem a você fazer seu próprio preço
pelo produto. Não importa se você pagou um valor
de 100 reais pelo produto e venda-o por R$1, ou o
contrário, nada impede você de comprar um
produto por R$1 real e revendê-lo por R$100.
Claro que se você quer ganhar um valor
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considerável, é bom cobrar um preço razuável pelo
produto, oras, se você pagou um valor x,
certamente outros clientes irão pagar no mínimo
esse valor que você pagou, pois assim como você,
os potenciais clientes também querem ganhar o dim
dim deles.
- Produto duradouro. Como estamos falando de
produtos digitais, eles não envelhecem. Por
exemplo, um ebook que você vende hoje, daqui a
alguns anos ainda poderá ser vendido, já que não
envelhece, não gasta. Uma dica é ter seus
infoprodutos gravados em um dvd e guardado em
algum lugar seguro, assim sendo, mesmo que seu
computador passe dessa para uma melhor ou se
algum ladrão levar seu brinquedo, seu infoproduto
estará a salvo em seu dvd de backup.
- Você pode vender o produto em qualquer pagina
web, seja seu orkut, seja seu site, seja seu blog, seja
seu twitter, seja via msn, etc, etc. Não precisa bater
porta a porta e encarar clientes para vender seus
produtos, basta enviar o link do seu site ou blog
para o cliente e ele compra por lá mesmo através de
algum botão do paypal ou pagseguro ou outro
sistema de pagamento online que você prefira.
Também poderá colocar número da sua conta
bancária junto com agência para que o cliente
deposite ou transfira o dinheiro diretamente, porém
trabalhar com os sistemas é interessante porque
permite o comprador pagar com cartão de crédito,
boleto ou mesmo débito em conta de várias bancos.
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Drop Shipping
Drop Shipping consiste em você fazer vendas de
produtos que você não tem estocado, ou seja, você
vende o produto para um cliente e assim que este
cliente comprar de você, você compra do
fornecedor e manda entregar no endereço do
cliente. Você é um atravessador neste caso, claro
que você deverá vender o produto por um valor
mais alto do que o que você comprará, pois é
exatamente daí que virão seus ganhos. Mais onde
conseguir produtos com preços para revenda Drop
Shipping? Bem, uma forma é você comprar
produtos do exterior. Veja os sites que indico:
- Tinydeal - http://goo.gl/CtPvS
- Dealextreme - http://goo.gl/gMqmM
Uma das grandes vantagens de se comprar nesses
sites é que o frete é grátis para todo o mundo,
inclusive para o Brasil. Isso é ideal para trabalhar
com drop shipping, visto que você não terá gastos
com o frete.
Embora a grande jogada seja efetuar a compra e
mandar entregar os produtos no endereço do
comprador, nada te impede de efetuar a compra,
recebe-la em seu endereço e só então enviar para o
comprador, neste caso você terá que cobrar o frete
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do comprador para não ter gastos. Conheço
também amigos que comprar nesses sites para
revender em suas lojas, o que não é uma má idéia.
Bom, mas onde eu irei vender os produtos? Bem,
você pode anuncia-los nos sites de comércio online
como: Mercado Livre, Toda Oferta, etc; ou também
pode montar sua própria loja virtual, para quem
gostou da idéia de ter sua própria loja virtual,
acesse esse url: http://fazersite.ws/loja-virtualmodelo-03
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CAPÍTULO 5
Breve Despedida
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Quero, antes de tudo, agradecer a você que
adquiriu esse livro, seja no formato digital ou
impresso. Espero que ele tenha sido útil para seu
aprendizado sobre ganhar dinheiro na internet.
Agora, para quem quer ir além, e aprender de
verdade como ganhar dinheiro na internet, sugiro
que venha conhecer o meu próprio Programa de
Afiliados intitulado “Ganhe Dinheiro Comigo”.
Veja mais detalhes no url:

http://GanheDinheiroComigo.com
Conheça outros sites que mantenho:
http://Fazer-Site.net
http://GanharDinheiroBlog.net

Fique com Deus e sucesso na sua vida!
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