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CAPÍTULO 1
Entrando na era digital
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Você pode ganhar dinheiro na internet de
várias formas, e para isso nem é necessário ter um
website próprio, porém, ter seu próprio website é
aconselhável, pois aumenta suas alternativas no
mundo digital. Para quem está decidido a ter seu
próprio website, fique tranqüilo que não irá gastar
muito dinheiro para conseguir isso. Eu, sendo
alguém que já ganha dinheiro na internet há vários
anos, sugiro para quem está começando dois tipos
de sites: hotsites e blogs. Um hotsite é, geralmente,
composto por apenas uma página onde você vende
algum tipo de produto e nesta página você coloca
todos os detalhes sobre o produto e opções para o
usuário fazer a compra online mesmo. Mais adiante
vou mostrar como colocar formas de pagamento
online em seus websites. Agora, falando em blog,
minha indicação é o CMS 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. Se você usa o
Blogger, imagine que algum hacker invada seu
blog e poste alguma besteira nele, e o Google
resolva excluir seu blog ou suspende-lo. Nesse caso
não haverá o que fazer, a não ser lamentar o
ocorrido. Já se você utiliza o Wordpress instalado
em servidor próprio, 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
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Registrando seu 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 para seu site quando o termo buscado por
algum usuário, consta do 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, precisará de visitantes, e
quanto mais visitantes, mais dinheiro seu blog
renderá no final do mês.
Algumas empresas para você registrar seu
domínio são:
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DominioGratis – http://dominiogratis.ws
HostDime – http://melhor.ws/go/hostdime
HostGator – http://melhor.ws/go/hostgator

Hospedagem para seu site
A hospedagem web é o local físico onde os
arquivos que compõem seu website ficarão
hospedados. Existem várias empresas que
trabalham com hospedagem web, abaixo indico três
delas que tenho utilizado e que tem me atendido
sem problemas:
HospedagemSite – http://hospedagemsite.ws
HostDime – http://melhor.ws/go/hostdime
HostGator – http://melhor.ws/go/hostgator
Acessando os links acima, você deve escolher um
plano e fazer assinatura do mesmo. Note que
durante a assinatura da hospedagem web você deve
informar seu domínio corretamente, para que o
plano seja criado para este domínio.

Criando seu site
Bom, já falamos aqui neste livro sobre o
domínio e a hospedagem web, porém ainda não
falamos sobre a criação do site em si. Pois bem,
criar um site do zero é fácil hoje em dia, você não
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precisa entender de html e css, basta utilizar
programas com interface gráfica que fazem todo o
trabalho para nós. Um destes programas é o
Artisteer. Veja uma imagem do Artisteer:

O Artisteer é um programa de criação de layouts
para diversos CMS como por exemplo: wordpress,
blogger, joomla, drupal, html/css de sites, etc, e o
melhor de tudo, tudo através de uma interface
totalmente visual onde você cria os modelos
clicando em botões e selecionando opções. O
sistema possui um recurso avançado que sugere
modificações para você, bastando você clicar em
um botão. Você pode criar inúmeros modelos de
sites em diversos sistemas (cms) ou html e css.
Procurando na internet achei o Artisteer à venda
nesse url: http://melhor.ws/go/artisteer a um preço
bem em conta, confiram.
13

Outra alternativa é você adquirir temas já prontos,
layouts, etc, para tanto indico estes links:
- Temas Wordpress: http://tematemplate.com/
- Temas Premium:
http://melhor.ws/go/elegantthemes
Para quem vai criar hotsites, é só comprar um
layout ou template, inserir os dados do produto que
vai vender, colocar os botões de pagamento e
começar a divulgação. Já para quem vai ir de blog
wordpress, veja como é fácil trabalhar com este
cms com as dicas do site: http://fazer-site.net
Mas como colocar o botão de pagamento online no
site ou no blog? Muito simples, o primeiro passo é
criar sua conta nos sistemas de moeda online, dos
quais os mais conhecidos são:
- Pagseguro – http://melhor.ws/go/pagseguro
- Paypal – http://melhor.ws/go/paypal
Após criar sua conta nos sistemas acima, você deve
autenticar a conta, no caso do pagseguro você deve
enviar comprovante de residência e cópia do teu
cpf, já no paypal, você deve cadastrar um cartão de
crédito internacional. Note que durante o processo
de cadastro, você deve criar uma conta vendedor ou
empresarial para poder receber pagamentos destes
sistemas. Feito tudo, para colocar um botão de
recebimento do pagseguro em seu website, basta
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colocar este código de formulário web na área onde
você quer que o botão seja exibido:
<form target="pagseguro"
action="https://pagseguro.uol.com.br/checkout/che
ckout.jhtml" method="post">
<input type="hidden" name="email_cobranca"
value="seuemail@seuemail">
<input type="hidden" name="tipo" value="CP">
<input type="hidden" name="moeda"
value="BRL">
<input type="hidden" name="item_id_1"
value="100">
<input type="hidden" name="item_descr_1"
value="Nome do Produto">
<input type="hidden" name="item_quant_1"
value="1">
<input type="hidden" name="item_valor_1"
value="valor-aqui">
<input type="hidden" name="item_frete_1"
value="0">
<input type="image"
src="https://p.simg.uol.com.br/out/pagseguro/i/boto
es/pagamentos/209x48-comprar-assina.gif"
name="submit" alt="Pague com PagSeguro - é
rápido, grátis e seguro!">
</form>
No código do formulário visto anteriormente, você
deve alterar os seguintes dados:
- “seuemail@seuemail” – substitua pelo seu
próprio email do pagseguro
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- “Nome do Produto” - substitua pelo nome do
produto ou serviço que você vai vender
- “valor aqui” – substitua pelo valor do produtos,
tomando o cuidado de retirar as casas decimais, por
exemplo, se o produto custa R$25,15 (vinte e cinco
reais e quinze centavos), coloque no campo apenas
2515
Para quem vai optar pelo Paypal, a lógica é a
mesma, veja como é o formulário do paypal:
<form action="https://www.paypal.com/cgibin/webscr" method="post"
target="Paypal">
<input type="hidden" name="cmd"
value="_xclick">
<input type="hidden" name="business"
value="seuemail@seuemail">
<input type="hidden" name="lc"
value="BR">
<input type="hidden" name="item_name"
value="Nome do Produto">
<input type="hidden" name="amount"
value="valor-aqui">
<input type="hidden" name="currency_code"
value="BRL">
<input type="hidden"
name="button_subtype" value="services">
<input type="hidden" name="no_note"
value="1">
<input type="hidden" name="no_shipping"
value="1">
<input type="hidden" name="tax_rate"
value="0.000">
<input type="hidden" name="shipping"
value="0.00">
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<input type="hidden" name="bn" value="PPBuyNowBF:btn_buynowCC_LG.gif:NonHosted">
<input type="image"
src="https://www.paypalobjects.com/pt_BR/
BR/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="0"
name="submit" alt="PayPal - A maneira
mais fácil e segura de efetuar pagamentos
online!">
<img alt="" border="0"
src="https://www.paypalobjects.com/pt_BR/
BR/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" width="1"
height="1"><br />
</form>

No formulário de recebimento do paypal, muda-se
pequenas coisas, vejamos:
- “seuemail@seuemail” – substitua pelo seu
próprio email do paypal
- “Nome do Produto” - substitua pelo nome do
produto ou serviço que você vai vender
- “valor aqui” – substitua pelo valor do produto,
tomando o cuidado de substituir as casas decimais
por ponto, por exemplo, se o produto custa
R$25,15 (vinte e cinco reais e quinze centavos),
coloque no campo apenas 25.15

Com os códigos dos formulários alterados em
mãos, é só abrir seu website em um editor html,
como por exemplo o dreamweaver ou mesmo no
bloco de notas e inserir o código do respectivo
formulário na exata posição onde você quer que o
botão de pagamento seja exibido. Assim fazendo,
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quando o usuário abrir seu website, verá o botão de
pagamento, podendo assim clicar sobre ele e iniciar
o processo de pagamento. Note que quando você
recebe um pagamento, seja via pagseguro ou
paypal, você receberá um email avisando sobre a
nova venda. Isso é muito útil, pois você ao receber
o tal email de aviso de nova venda aprovada,
poderá enviar o produto para o respectivo
comprador.

Publicando seu site
Após concluir seu website, é hora de tornar ele
público para qualquer usuário com acesso a
internet. Note que como já visto antes, você vai
precisar de um domínio e de uma hospedagem web
para tal. Quando você contrata uma hospedagem
web, a empresa contratada irá lhe enviar um login e
senha para acesso FTP, guarde bem estes dados,
pois você vai precisar deles com freqüência para
enviar seu site para o servidor web remoto. Para
fazer a conexão FTP com o sevidor remoto você
vai precisar de um cliente ftp, o mais utilizado é o
Filezilla, para baixa-lo acesse esse url:
http://adf.ly/704571/goo.gl/v9Tl
Baixe a versão compatível com seu sistema
operacional (windows ou linux ou mac, etc) e faça
a instalação do mesmo.
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Após o descrivo acima, abra o programa e em host,
coloque seu domínio sem o http://, no campo
usuario coloque o usuario FTP fornecido pela
empresa de hospedagem, no campo senha informe
a senha do usuário ftp também fornecida pela
empresa de hospedagem, no campo porta, deixe
sem preencher. Agora basta clicar no botão
“Conexão Rápida” para, de fato, efetuar a conexão
com o servidor remoto. Uma vez conectado, você
verá uma destas pastas: “public_html”, “www”,
“Web”, caso não exista nenhuma destas pastas,
consulte sua empresa de hospedagem e pergunte a
eles qual é o caminho onde você deve enviar o site
para torna-lo acessível ao visitantes de seu
domínio. Entre em uma das pastas acima dando
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dois cliques com o mouse, feito isso o próximo
passo é enviar seu site para dentro desta pasta, para
isso arraste seu site (do seu computador) para
dentro da janela do Filezilla exatamente dentro da
pasta citada acima. Note que você deve enviar
todos os arquivos que compõem seu site, isso
significa: imagens, páginas html, arquivos css ou js,
etc. Feito isso aguarde até a conclusão do processo
e pronto, já poderá digitar seu domínio em seu
navegador web e visualizar seu website.

Divulgando seu site gratuitamente
Você que tem algum produto, serviço ou site e quer
anunciá-lo gratuitamente não pode deixar de ler
este artigo, pois nele irei descrever várias formas
para você fazer divulgação online de forma
gratuita.
Sem muita enrolação, vamos aos sites para você
anunciar:
1- Anuncie no Google Adwords, o Google
Adwords é o sistema de divulgação da Google, ele
é um sistema pago, porém para os novos inscritos
(quem nunca anunciou no Google Adwords) o
Google oferece um cupom onde você se inscreve e
ganha R$ 100 em créditos para fazer seus anúncios.
Para mais detalhes sobre esse sistema visite o url:
http://cupomgoogleadwords.com.br
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2- Você pode procurar em algum buscador web por
sites de classificados gratuitos e fazer seus
anúncios sem precisar colocar a mão no bolso.
Listo abaixo alguns sites de classificados gratuitos
que costumo utilizar:
a) Classificados Gratis http://classificadosgratis.ws
b) OLX - http://olx.com.br
c) Classificados - http://classificados.com.br
d) VivaStreet - http://www.vivastreet.com.br
e) QueBarato - http://www.vivastreet.com.br
3- Anuncie seu serviço ou produto em Sistemas do
tipo comércio online. Veja alguns:
a) Mercado Livre http://melhor.ws/go/mercadolivre (Nesse caso
você pode optar por só pagar se fizer venda do
produto ou serviço)
b) Toda Oferta http://melhor.ws/go/todaoferta.com.br
4- Crie um blog para divulgar seu produto ou
serviço gratuitamente. Veja alguns sites onde você
pode criar seu blog gratuitamente:
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a) Blogger - http://blogspot.com
b) Wordpress - http://pt-br.wordpress.com
c) Uol Blogosfera - http://blog.uol.com.br
d) VilaBlog - http://vilablog.com
e) BLogBR - http://blog-br.com
5- Crie um descritivo de seu produto ou serviço em
algum editor de texto como o Microsoft Word,
coloque o link do teu site, email ou telefone para
contato, salve com um nome sugestivo e faça
upload em sites de compartilhamento de arquivos.
Cito alguns:
a) FileServe - http://fileserve.com
b) 4Shared - http://4shared.com
c) FileJumbo - http://filejumbo.com
d) Uploaded – http://melhor.ws/go/uploaded
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CAPÍTULO 2
Ganhe com Hospedagem Web
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Cada vez mais as pessoas estão investindo
em websites, divulgação e comércio online. Toda
essa demanda requer servidores de hospedagem
web, onde os websites e todos os seus conteúdos –
imagens, banco de dados, vídeos, documentos, etc serão armazenados. Mas como ganhar dinheiro
com Hospedagem Web? A resposta é simples,
revendendo hospedagem web.
Para iniciar uma revenda de hospedagem
web, você não precisa ter nenhum conhecimento
avançado sobre gerenciamento de servidores web,
não precisa ter conhecimento sobre linux, não
precisa ter conhecimento sobre programação web, e
finalizando, não precisa ter nenhum conhecimento
avançado sobre nenhuma tecnologia. Isso se deve
ao fato de que existem empresas que oferecem o
serviço de Revenda de Hospedagem Web e
também oferecem suporte para seus clientes. O
processo para ser um revendedor de hospedagem
web é simples. Vejamos um exemplo:
1- Você contrata um determinado espaço de
HD, vamos supor que seja 50GB de HD por
R$50,00/mês.
2- Junto com a revenda vem um painel de
gerenciamento da sua conta de revendedor
chamado WHM.
3- Com o WHM você pode criar planos de
hospedagem web, por exemplo: planos de 1GB,
planos de 500MB, planos de 100MB, etc.
4- Uma vez criados os pacotes de planos, é
só efetuar as vendas para seus próprios clientes e
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quando um cliente contratar um determinado plano,
você acessa o WHM novamente e cria lá a conta do
respectivo cliente com o respectivo plano.
5- Sempre que você cria uma conta, o
WHM exibe os dados para acesso ao Cpanel e FTP,
esses dados, você deve enviar para o seu cliente.
Seu cliente, com posse dos dados de acesso a conta
criada para ele, poderá acessar o painel de controle
e publicar o site dele.
Caro leitor, não se assuste se parece meio
complicado o que foi descrito por mim acima, note
que apenas fiz uma explanação geral, mas no
docorrer deste livro, vou abordar passo a passo e
com detalhes, como você deve proceder em cada
etapa para montar sua revenda de hospedagem e
começar a ganhar dinheiro com ela.

Fornecedores do Serviço
O primeiro passo é decidir-se qual
fornecedor da Revenda de Hospedagem Web você
vai escolher para alugar ou fazer a assinatura do
plano de revenda. Para facilitar esse processo, listo
abaixo algumas empresas que oferecem este tipo de
serviço com qualidade e a preços bem acessíveis.
Vejam:
HostDime – http://melhor.ws/go/hostdime
HostGator – http://melhor.ws/go/hostgator
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Ambas as empresas acima possuem excelentes
planos de revenda de hospedagem. Para assinar
alguma hospedagem, acesse um dos links acima,
faça seu cadastro e assine o serviço de Revenda de
Hospedagem que melhor se adequar a seu perfil.
Note que quanto mais HD o plano tiver, mais
contas você conseguirá criar na revenda e
naturalmente mais clientes poderá hospedar.
Durane o processo de assinatura de Revenda de
Hospedagem, caso você ainda não tenha um
domínio, você poderá registrar um domínio na
própria fornecedora da revenda de hospedagem, ou
ainda, registrar o domínio em outro lugar e apenas
alterar os dns. Contudo, para quem está começando
nessa área e não entende muito sobre o assunto,
aconselho que registre o domínio na mesma
empresa onde irá assinar a revenda de hospedagem.
Claro que você vai precisar criar seu site,
para isso ou você segue a dica que foi dado no
início deste livro no capítulo 01, ou você também
pode comprar um sistema web de revenda e
gerenciamento de hospedagem web já pronto, veja
detalhes nesse url: http://fazersite.ws

Dominando o WHM
Ambas as empresas sugeridas aqui nesse
livro trabalham com o painel WHM (Web Host
Manager). Como o nome sugere, trata-se de um
gerenciador de hospedagem, mais propriamente
dizendo, de um gerenciador de revenda de

26

hospedagem. Para início de conversa, é importante
deixar bem claro as diferenças entre o WHM e o
Cpnael. Somente o administrador da revenda tem
acesso ao painel WHM, já o Cpanel, cada cliente
terá seu próprio Cpanel para poder gerenciar sua
conta de hospedagem. O WHM é onde você irá
criar os planos de hospedagem, definir seus limites
de HD, Banda de transferência, contas ftp, contas
de email, subdomínios, etc. Também é no WHM
que você irá criar as contas dos clientes, mudar os
planos de hospedagem deles, suspender ou ativar as
contas (recurso muito útil quando o cliente não
paga ou atrasa o pagamento).
Vejamos como fazer as coisas no WHM
passo a passo, mas antes, lembre-se de acessar seu
painel whm digitando após o seu domínio /whm,
exemplo: http://dominio/whm, e efetuando login
com os dados de acesso ao WHM informados pela
empresa que você contratou a revenda de
hospedagem.
Criando Pacotes de Hospedagem
Na seção Packages temos as seguintes
opções:
- Add Package – Para adicionar novos pacotes de
hospedagem web
- Edit Package – Para editar um pacote de
hospedagem web já existente
- Delete Package – Para excluir um pacote de
hospedagem.
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Vamos criar nosso primeiro plano de hospedagem:
1- Clique no primeiro link Add Packages para criar
seu primeiro plano de hospedagem web.
2- Na próxima tela você terá os seguintes campos
para preencher:
a) New Package Name – Digite o nome do plano,
te aconselho a colocar um nome sugestivo, para
que só olhando o nome do plano você já saiba quais
suas configurações.
b) Quota (MB) – Quantidade de espaço HD em
Megabytes.
c) Bandwidth (MB) – Banda de Transferência
Mensal em Megabytes.
d) Max FTP Accounts - Número máximo de
contas FTP. Aconselho que coloque um número
alto como, por exemplo, 999, isso será mais que
suficiente para seus clientes.
e) Max Email Accounts - Número máximo de
contas de email, 999 é um bom número também
para esse campo.
f) Max Email Lists – Número máximo para envio
de lista de emails. Esse campo é importante; um
detalhe que não falamos ainda neste livro é sobre o
limite de envio de emails por hora, limite esse que
existe em ambas as empresas sugeridas neste livro.
Se um cliente exceder o limite de envio de emails
por hora que cada empresa estipula (favor entre em
contato com a empresa em questão e pergunte-a
qual é esse limite) a conta dele é automaticamente
suspensa, devendo você se reportar para o
fornecedor da revenda explicando o motivo do
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abuso e garantir a ele que o mal feito não mais
ocorrerá. Por que há esse limite? Bem, o envio de
emails em excesso torna o servidor lento, e como
estamos trabalhando com servidores
compartilhados, todos os clientes da empresa que
estiverem no mesmo servidor sofrerão com o abuso
do teu cliente. Então, digamos que o limite máximo
de envio de emails por hora seja de 300, e um de
teus clientes enviar uma lista de email com 400
emails, certamente terá a conta dele suspensa visto
que excedeu o limite máximo permitido. Com base
nisso, aconselho a colocar um valor não superior a
100 nesse campo.
g) Max Databases – Número máximo de base de
dados, 999 será suficiente para a maioria dos teus
clientes.
h) Max Sub Domains – Número máximo de
subdomínios, 999 também é um bom número aqui.
Para quem não sabe, subdomínio é um nome
abaixo do domínio, por exemplo, dado o domínio
melhor.ws um subdomínio poderia ser
meusub.melhor.ws ou thebest.melhor.ws
i) Max Parked Domains – Número máximo de
domínios que poderão abrir o mesmo site. Aqui
pode colocar 999 que é um bom número também.
j) Max Addon Domains – Número máximo de
domínios adicionais, esses domínios adicionais
poderão abrir sites distintos sob o mesmo Cpanel.
Eu também coloco o número 999 nesse campo.
k) As outras opções são referentes à preferência, eu
costumo deixar os campos Frontpage Extensions
(Extensões do Frontpage) e CGI Access
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desmarcados (nunca tive clientes que pediram esses
recursos). cPanel Theme é o tema do cpanel de sua
preferência, há ainda a opção Locale onde
seleciono Português do Brasil, obviamente.
Você pode criar vários pacotes, tenha em mente
que criar os pacotes não ocupa espaço da revenda,
o espaço só é reservado quando você cria a conta
do cliente. A quantidade de contas que você poderá
ter em uma revenda dependerá das configurações
do Pacote, por exemplo, se você contratou uma
revenda com 50 GB HD e 500 GB Transferência e
criar pacotes de 1GB HD com 10GB, coseguirá
criar 50 contas. Note que você, por lógica, deve
sempre manter a proporção HD e Banda. Se um
cliente exceder o HD ou a Banda, a conta será
suspensa até que você altere a conta dele para uma
conta superior.
Criando as contas dos Clientes
A conta do cliente deve ser criada após a
confirmação do pagamento da hospedagem web, e
para isso, siga esse passo a passo:
1- Na seção “Account Functions” clique no link
“Create a New Account”.
2- Na tela de criação de conta o primeiro campo a
ser preenchido é o Domain. Ao preencher o campo
domain o sistema já sugere um username, você
pode aceitar a sugestão ou alterar à seu gosto.
3-A senha obedece alguns critérios de segurança,
portanto o mais adequado é clicar no botão
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“Password Generator” para que o próprio sistema
gere uma senha para você.
4- No campo email informe o email do cliente, este
email será utilizado pelo sistema para comunicação
com o usuário.
5- Na seção Package selecione o pacote ou plano
de hospedagem web que o cliente contratou de
você. Caso o plano desejado esteja vermelho, é
porque não há mais recursos (HD ou Banda) para
criar contas neste plano. Veja a imagem:

- Após preencher os demais campos, clique no
botão “Create” (fica lá embaixo).
7- Agora o sistema irá exibir os detalhes da conta
recém criada. Os dados mais importantes são:
| Domain: dominio
| Ip: ip aqui
| UserName: usuario
| PassWord: senha
| Name Server 1: ns1.dominio
| Name Server 2: ns2.dominio
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Domain é o domínio que você informou durante a
criação da conta. IP é o ip do servidor, este ip pode
ser utilizado pelo cliente para ir enviando o site
enquanto o domínio não estiver ativo. UserName é
o login para o usuário acessar o Cpanel e o FTP.
PassWord é a senha tanto para o Cpanel quanto
para o FTP. Name Server 1 e 2 são os DNS
necessários para apontar o domínio para o seu
servidor de hospedagem. Copie as informações
geradas pelo WHM e envie-as para o respectivo
cliente via email. Lembre-se de informar ao cliente
que estes dados dão-no accesso tanto ao cpanel
(dominio dele/cpanel) quanto ao FTP.
Pronto, agora você acabou de criar sua primeira
conta. Quando novos clientes contratarem seus
serviços de hospedagem web, basta repetir esse
processo, tomando o cuidado de selecionar o plano
correto, é claro.
Suspender / Reativar uma Conta
Poder suspender uma conta é um recurso
indispensável para quem trabalha com hospedagem
de web sites. Imagine que o cliente não pagou, ou
atrasou o pagamento da conta de hospedagem dele,
o que fazer? Simples, suspende a conta até que ele
efetue o pagamento. Entenda que Suspensão não é
excluir a conta, mas torná-la inacessível, assim
sendo, os visitantes do site do cliente não
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conseguirão acessar o mesmo. Suspender e reativar
uma conta no WHM é muito simples, veja como:
1- Na seção “Account Functions” clique no
link “Suspend/Unsuspend an Account”
2- Clique sobre o domínio que deseja
suspender para selecioná-lo e clique no botão
“Suspend”.
3- Agora é só esperar a conclusão do
processo de suspensão e pronto, a conta estará
inacessível, tanto para o cliente como para os
visitantes do site dele.
Para ativar uma conta é só repetir o
processo acima e invés de clicar no botão
“Suspend”, clique no botão “Unsuspend”, aguarde
a finalização do processo e pronto, a conta estará
novamente acessível.
Excluindo Contas
Caso o cliente não queira mais os seus
serviços de hospedagem web é hora de excluir a
conta dele. No WHM, excluir uma conta também é
muito fácil, veja:
1- Na seção “Account Function” clique em
“Terminate an Account”.
2- Clique sobre o domínio da conta para
selecioná-lo.
3- Clique no botão “Terminate” e aguarde o
processo de exclusão da conta.
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Uma vez que a conta é excluída, o espaço HD e
Banda que haviam sido reservados para ela, estarão
novamente disponíveis para novas contas
automaticamente. Tome cuidado ao excluir uma
conta, os dados que estavam hospedados nela não
poderão ser recuperados após a exclusão. Entre em
contato com a empresa que você contratou a
revenda e informe-se sobre o processo de backup
deles. Algumas empresas fazem backups diários,
outras semanalmente, entre outros períodos.
Alterar senha da Conta
Como já foi dito aqui neste livro, uma vez que a
conta é criada, o cliente terá acesso FTP e Cpanel
com os mesmos dados de acesso. Mas como alterar
a senha da conta caso o cliente perder sua senha?
Simples, veja:
1- Ainda na seção “Account Functions”
clique no link “Password Modification”
2- Clique sobre o domínio da conta para
selecioná-lo.
3- Digite uma nova senha e confirme-a, ou
melhor ainda, clique no botão
“Password Generator” para que o
sistema gere uma senha segura para
você. Lembre-se de copiar a senha e
manter ela em local seguro.
4- Clique no botão “Change Password” e
pronto, agora o usuário dessa conta irá
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precisar dessa nova senha para acessar o
Cpanel e FTP.
Modificando o Plano de Uma Conta
Não raro, os clientes irão querer modificar o
plano deles, seja porque o site cresceu e está
consumindo mais recursos, seja porque querem
mais Banda, mais HD, etc. O fato é que você pode
alterar o plano de uma determinada conta através
do WHM de forma muito simples. Veja:
1- Na seção “Account Functions” clique
sobre o link “Upgrade / Downgrade an Account”.
2- Selecione o domínio da conta a ser
modificada e clique no botão “Modify”.
3- Na próxima tela escolha um novo plano
para a conta e clique em “Upgrade / Downgrade”.
Você pode modificar o plano atual de uma conta
para um plano superior ou inferior, ficando a
critério do cliente. Caso o cliente peça-lhe um
plano que você não tenha cadastrado ainda, bastará
cadastrá-lo primeiramente e depois modificar o
plano atual para esse novo plano recém criado.
Listar todas as contas
Listas as contas que você criou no WHM é
fácil, para isso siga esses passos:
1- Na seção “Account Information” clique
no link “List Accounts”.
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2- Na listagem das contas, à esquerda
haverá um sinal de mais (+), clicando sobre esse
sinal você poderá alterar a senha e o email de cada
conta de forma muito prática.
Há outros links e opções noWHM, mas os mais
importantes foram esses que abordei acima.
Veremos a seguir as principais funções do Cpanel,
continue lendo.

Dominando o Cpanel
Conhecer o mínimo que seja o Cpanel é
interessante para quem vai trabalhar com Revenda
de Hospedagem, visto que muitos clientes poderão
fazer perguntas sobre tal painel de gerenciamento.
Cada conta que você cria no WHM terá seu próprio
painel de controle Cpanel. No Cpanel o cliente
poderá executar várias tarefas na conta de
hospedagem dele, veremos a seguir as funções mais
importantes do Cpanel. Lembre-se sempre que para
acessar o Cpanel você deve digitar em seu
navegador web: domínio/cpanel, onde domínio
deve ser substituído pelo domínio em questão.
Lembre-se ainda que o login e senha para acessar o
Cpanel foram configurados por você durante o
processo de criação da conta no WHM.
Criar contas de Email
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Ter emails é essencial para quem tem algum
negócio online. O email é uma forma de contato
preferida por muitos clientes, então, certamente
você precisará criar emails, senão para você, talvez
para seus clientes. Veja como criar emails no
Cpanel:
1- Ao acessar o CPanel, na seção “Correio”,
clique em Contas de Email.
2- Na próxima tela é só informar o email a
ser criado, a senha e o espaço HD máximo
que este determinado email pode utilizar. É
sempre aconselhável excluir emails antigos
para que a conta de email não exceda seu
limite, se isso ocorrer, o usuário não
receberá os próximos emails.
3- Repita o processo até criar todas as
contas de email necessárias.
Outro detalhe sobre contas de email é que para
acessar o email o usuário pode utilizar o webmail
ou configurar o outlook, thunderbird ou outro
gerenciador de contas de emails. Para acessar o
email via webmail o usuário deverá digitar em seu
navegador: domínio/webmail, tomando o cuidado
de substituir domínio pelo domínio dele,
obviamente. Para quem vai configurar algum
cliente de email, utilize como servidor, tanto para
imap quanto para smpt o seguinte padrão:
mail.dominio, trocando domínio pelo respectivo
domínio da conta.
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Alterar senha da Conta
Além do revendedor poder trocar a senha da
conta através do WHM, utilizando-se do Cpanel, o
próprio cliente poderá efetuar a alteração da senha
da conta. Para isso, na seção “Preferências”, clique
no link “Alterar Senha”. Na próxima etapa digite a
senha antiga no primeiro campo, no próximo
campo digite a nova senha, confirme e clique em
“Alterar sua senha Agora”. Note que uma vez
alterada a senha, a senha de acesso FTP principal
também será alterada.
Criar Banco de Dados
A maioria dos websites de empresas utiliza
banco de dados, adquirindo uma das revendas
vistas nesse livro, você também poderá oferecer
Banco de Dados Mysql para seus clientes. Claro
que será seu próprio cliente quem irá criar os
bancos de dados dele, mas é interessante você saber
como fazer isso caso algum cliente venha a lhe
perguntar sobre isso. Veja como criar um banco de
dados a partir do Cpanel.
1- Na seção “Banco de Dados“ clique no
link “Banco de dados Mysql”;
2- No campo “Novo banco de dados” digite
um nome para o banco e clique em “Criar Banco de
dados”.
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3- Após criar o banco de dados você deve
criar um usuário para o banco, isso é feito nesta
mesma tela em “Usuários Mysql”. Veja:

Você precisa digitar o nome do usuário,
digitar a senha, confirmar a senha e clicar no botão
“Criar Usuário”.
4- Você criou o banco e criou o usuário,
porém ainda falta uma etapa que é anexar ou
adicionar o usuário ao banco, isso também é feito
nesssa tela, veja:
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Selecione o usuário e o banco que você deseja
anexar a ele clicando no botão “Adicionar na
Seqüência”. Na próxima tela selecione todas as
permissões e conclua o processo. Não irei me
estender aqui, pois não é o foco deste livro, mas
caso você queira mais informações sobre criação de
tabelas, programação php, bando de dados, e temas
relativos, sugiro que visite meu site específico
sobre este assunto no url: http://Fazer-Site.net

Instalando um blog
O Cpanel possui um instalador de scripts
chamado Fantástico, com ele você pode fazer a
instalação do blog Wordpress em sua conta de
hospedagem de forma muito fácil. Veja como fazer
isso passo a passo:
1- Após fazer login no CPanel, na seção
Softwares/Services, clique sobre o link Fantástico
de Luxe.
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2- Na tela dos scripts disponíveis, na seção
blogs, clique sobre WordPress
3- Na tela de configuração da nova
instalação, clique sobre o ícone: New Installation
4- Na nova tela, as opções disponíveis são
as seguintes:
a) Install in directory – Aqui você deve definir em
qual diretório quer que o blog seja instalado. Deixe
em branco para que o blog seja a página inicial do
domínio.
b) Administrator-username – Nome de login do
administrador
c) Administrator-username – Senha do
administrador do blog
d) Admin nickname – Nome de exibição do usuário
administrador
e) Admin e-mail – O email do aministrador do blog
f) Site Name – Nome do blog
g) Description – Breve Descrição do blog.
Após preencher os campos acima, clique no botão
Install WordPress
5- Na próxima tela o sistema irá exibir as
configurações, clique em “Finish Instalation” para
concluir a instalação do WordPress.
6- Aguarde a conclusão do processo acima e
pronto, isso é tudo, seu blog já deveria estar pronto
para uso.
Para acessar o painel do blog recém instalado, basta
digitar dominio/wp-admin, tomando o cuidado de
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substituir domínio pelo url completo do blog,
obviamente.
Para mais dicas sobre o blog Wordpress visite meu
site específico sobre isso no url: http://FazerSite.net
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CAPÍTULO 3
Ganhe com Sistemas de Afiliados
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Existem vários tipos de sistemas afiliados, mas em
geral eles são parecidos. Geralmente um sistema de
afiliado é um sistema onde você faz seu cadastro e
obtém links e banners que identificam seu código
de afiliado, nesse caso, seu trabalho é divulgar
esses banners ou links para o maior número de
usuários possíveis, tendo em mente que sempre
quando um determinado usuário fizer uma compra
ou assinatura através de seu link de afiliado, você
ganha uma comissão. Os sistemas de afiliados são
uma das formas mais rentáveis para se começar a
ganhar algum dinheiro via internet.

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.
Veja mais detalhes no site: http://como-ganhar.net/
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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.
6- Na página de associado, no menu à esquerda,
logo abaixo do link como funciona, clique no link
"Ferramentas"
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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
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
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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
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
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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:
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
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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
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”
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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,
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.
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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
compradores e ganhando 50% de todas as vendas
diretas. Veja mais detalhes sobre o kit nesse url:
http://melhor.ws/go/kit
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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.
4- Ainda no site da co.cc clique no link Referrals, e
notará o seguinte:
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- 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/dominio-gratis

Ganhe com o Adfly
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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
automaticamente
- Easy Links – Criação automática de links através
de superposição
- Bookmarklet – barra de ferramentas para facilitar
a criação dos links encurtados
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- 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 Guitar Pro
O Guitar Pro 6 é um software para guitarristas,
violonistas, e instrumentistas em geral,
visualizarem, criarem e editarem tablaturas e
partituras. O Programa permite a você criar
músicas digitais de forma muito fácil. Esse
programa geralmente é utilizado por guitarristas
para aprender solos de músicas, por exemplo, ao
importar uma tablatura que alguém criou, você
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poderá ver cada nota na partitura e na tablatura,
com as divisões de tempo, bateria, teclados e tudo
mais.
O Guitar pro permite a você suprimir o som dos
outros instrumentos e deixar somente o som da
guitarra, facilitando assim para você ouvir o solo,
se bem que você terá a posição exata de cada toque
através da tablatura.
Sem dúvida é um dos melhores, se não o melhor
programa para quem quer aprender guitarra, tirar
solos, criar composições, etc. Os sons são
realmente idênticos aos sons reais, seja de bateria,
guitarra, baixo, etc.
Também é aconselhado para baixistas e bateristas,
porém, creio que deva existir programas mais
apropriados para esses outros instrumentos. Em
todo caso o foco mesmo é guitarra e violonistas
(tocadores de violão)
Veja essa imagem do Guitar Pro versão 6, que é a
versão, na data deste post, mais atual e a mais
completa de todas, inclusive é a versão
recomendada por mim para que está interessado em
adquirir o software:
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Bem, dito isso vamos ao que interessa, você pode
ganhar dinheiro com o programa de afiliados do
guitar pro. Vejam abaixo detalhes do programa:
- Cadastro feio online
- Você ganha um valor fixo de $5 dólares
Interessados em ganhar dinheiro com o programa
de afiliação do GUitar Pro acessem esse url:
http://adf.ly/704571/affiliate.guitar-pro.com
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Ganhe com a Livraria Cultura
Trabalhar com sistema de afiliados onde você
ganha percentagem de cada venda realizada e
finalizada (quando digo finalizado quero dizer que
o comprador pagou a compra) é sem sombra de
dúvidas uma boa forma para se ganhar algum
dinheiro online. Creio que o grande segredo para
quem trabalha com esse tipo de remuneração, é
colocar banner de produtos relativos ao conteúdo
do blog ou respectivo de cada post.
Por exemplo, se você escreve sobre administração
de empresas, colocar banner de livros sobre
administração tratá mais vendas do que se você
colocar links de livros sobre filosofia. A lógica é
que alguém que chegou até seu site procurando
conteúdo sobre administração tem muito mais
probabilidade de se interessar e efetivar compras de
livros sobre este conteúdo do que sobre outro
conteúdo qualquer.
Caso você tenha um blog diverso, a dica é colocar
links relativos a cada post invés de um link ou
banner geral. Bem, dito isso quero lhes apresentar
(tomando como base que vocês ainda não
conheçam) o programa de afiliados da Livraria
Cultura. Vejam alguns detalhes do programa de
afiliados deles:
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- Você faz seu cadastro online e a conta fica ativa
na hora (isso mesmo, na hora, ao final do cadastro
você já recebe um email com os links que você
escolheu)
- Você ganha 4% sobre vendas concluídas
- Você recebe pagamentos diretos em sua conta
bancária
- Os pagamentos são realizados mensalmente
- O valor mínimo para receber é R$50 reais, sendo
que o mês que você não atingir esse valor, o valor
fica acumulado para o próximo mês, e assim por
diante até você atingir o mínimo para receber seu
dinheiro.
- Permite cadastro de pessoa física.
- Permite você criar links diversos, seja links
direcionando para um produto específico, seja links
para uma categoria, seja links para uma busca no
site, etc…
- Possui painel simples e de fácil entendimento,
onde você poderá alterar seus dados cadastrais bem
como visualizar relatório de vendas e ganhos com
filtros por mes, ano, etc.
Interessados em se afiliar sigam esse passo a passo:
1- acessem o link: http://goo.gl/yhwdD
2- No menu da esquerda clique no link “Seja nosso
Parceiro”
3- Na nova página clique em “Novo Cadastro”
4- Agora é só preencher os dados, concordar com
os termos, informar teu site, marcar os tipos de
links que desejas e finalizar o processo de cadastro
de parceiro.
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Ao final, a Livraria Cultura vai te enviar um email
com seus links, agora é só copiar esses links e
colocar eles em seu site. Você também pode criar
um banner com alguma imagem chamativa e
colocar seu link de afiliado.

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
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:

60

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
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
Ganhe com Sistemas PPC
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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.

Exibindo os anúncios em seu site
Vamos supor que o código de um
determinado anúncio seja o seguinte
“<script>código aqui</script>. Para quem tem um
site simples basta abri-lo em um editor html ou
editor de texto mesmo e inserir o código do
anúncio na posição onde quer que ele seja exibido.
Agora, para quem tem um blog wordpress, 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
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abrir o arquivo functions.php no editor, logo após a
tag do php “<?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 $position para
‘abaixo’. Caso você queira limitar a exibição de
anúncios em partes específicas do blog, como por
exemplo, somente em posts, somente em páginas,
somente na home, etc, você pode utilizar algumas
dessas funções:
- is_single() – retorna true se o usuário está abrindo
um post.
- is_home() – retorn true se o usuário está abrindo a
home do blog.
- is_search() – retorna true se o usuário está abrindo
um resultado de uma busca que ele fez no blog.
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- is_archive() – retorna true se o usuário está
visualizando posts filtrados pela data.
- is_page() – retorna true se o usuário está
visualizando uma página do blog.
- is_tag() – retorna true se o usuário está
visualizando posts filtrados por uma tag.
- is_author – retorna true se o usuário está
visualizando posts filtrados por um autor.
Para ver mais detalhes sobre tags condicionais do
Wordpress, visite o url:
http://adf.ly/704571/goo.gl/8UlET
Utilizando as tags vistas acima, você já pode
limitar a exibição de anúncios em partes específicas
do blog. No exemplo abaixo, somente serão
exibidos anúncios nas páginas dos posts.
function add_adsense($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
functions.php e reenviar ele para o servidor onde o
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seu blog está instalado, sobre-escrevendo esse
arquivo quando solicitado.
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CAPÍTULO 6
Outras formas de ganho
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Existem formas diversas de se ganhar
dinheiro na internet, algumas mais fáceis outras
nem tanto, porém, o que sempre devemos levar em
consideração na hora de escolher qual método
vamos adotar, é qual trará mais retorno trabalhando
determinado número de horas por dia que temos
disponíveis. A seguir listo algumas outras formas
de se ganhar dinheiro na internet honestamente.

Publique seu próprio Livro
Eu sempre digo: ninguém é tão ignorante
que não tenha nada a ensinar e ninguém é tão sábio
que não tenha nada a aprender. Com certeza existe
algum ramo de atividade que você domina bem,
algo em que você tenha talento. E porque não
escrever um livro sobre esse tema e publicar ele
para venda?
Hoje em dia não é mais complicado publicar um
livro que você escreveu, pois existem empresas que
fazem impressão de livros sob demanda, ou seja, se
o cliente comprar somente um livro, eles imprimem
esse livro e enviam para o cliente.
Espere, mas como vou ganhar dinheiro com isso?
Simples, essas empresas que fazem impressão de
livros sob demanda, sempre quando um novo livro
é vendido, paguam a você seus direitos autorais. E
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o melhor de tudo é que você define o quanto vai
querer receber pelos direitos autorais. Funciona
assim, você cria o livro, converte ele para o
formato PDF e envia para a empresa através do
website deles. Durante o processo de cadastro do
livro, o sistema calcula o gasto que eles terão com a
impressão e taxas, e permitem que você configure
quanto quer receber por cada venda. Somando
todos esses valores eles chegam ao preço final do
livro, o qual é disponibilizado no site deles para
que qualquer um posso fazer a compra pela
internet.
Além disso, você também pode disponibilizar seu
livro no formato digital PDF para ser vendido no
site dessas empresas, essa é uma opção interessante
porque você pode manter seus ganhos com direitos
autorais e vender o livro mais barato, visto que não
haverá o gasto com a impressão do mesmo.
Conheço três sites que trabalham nesse estilo de
impressão sob demanda, seguem:
Bookess - http://www.bookess.com
AG Books - http://www.agbooks.com.br
Clube de Autores http://www.clubedeautores.com.br

Venda contas Premium
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Uma modalidade de negócio online que tem
sido muito procurado é o comércio de contas
premium para servidores de compartilhamento.
Para quem não sabe, servidores de
compartilhamento são sites que hospedam arquivos
(musicas, filmes, ebooks, jogos, etc) e que limitam
o número de downloads e também a velocidade de
download, obrigando o usuário interessado a
comprar uma conta premium onde esses limites
deixam de existir. Acontece que a maioria dos sites
de compartilhamento famosos não trabalham com a
moeda real do Brasil, mas sim com dólar, assim
sendo, a maioria dos usuários adolescentes não tem
condição para adquirir contas premium desses
servidores. Caso você tenha uma conta paypal,
poderá comprar essas contas e revende-las para os
interessados, jogando sua comissão em cima do
valor, obviamente. A vantagem de ser um
revendedor oficial é obter descontos melhores na
compra das contas, mas as contas premium podem
ser compradas diretamente no site como um
usuário normal. Os servidores de compartilhamento
mais procurados são: Megaupload / Megavídeo,
Hotfile, Fileserve, 4Shared. Para quem tem
interesse, a Fazer Site comercializa um sistema de
gerenciamento de contas premium para revenda
bem interessante, veja detalhes neste url:
http://fazersite.ws
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CAPÍTULO 7
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
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