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7 principais oportunidades de ganhar 

dinheiro na internet 
Nesse ebook vamos conversar sobre as 7 principais formas de ganhar dinheiro na 

internet. 

Sim! 

Você vai descobrir, entre as mais diversas formas de ganhar dinheiro pela internet, o 

que efetivamente pode te ajudar a se destacar nesse mercado. 

Assim sendo, vamos conversar sobre: 

1. Produtor; 

2. Afiliado; 

3. Adsense; 

4. Influenciador; 

5. Freelancer; 

6. Gestor de tráfego; e 

7. Coprodução de Lançamentos. 

Você vai entender como funciona cada uma dessas 7 principais formas de ganhar 

dinheiro pela internet. 
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MINHA HISTÓRIA 

Antes de qualquer coisa, deixe eu me apresentar... 

...  

Prazer, Isael Oliveira. 
 
Hoje, vivo exclusivamente do mercado de Marketing Digital. 
 
Mas não foi fácil… 
 
Eu tenho 02 graduações e adivinha só, nenhuma delas foi útil para o conhecimento que 
eu tenho hoje. 
 
Infelizmente, através de crenças limitantes, opiniões de amigos e familiares, nós sempre 
somos fadados a seguir o caminho da maioria, que é: 
 
1 - Fazer faculdade 
2 - Trabalhar em uma empresa CLT a vida toda 
3 - Se aposentar 
 
Nada contra quem segue esse caminho, mas você não tem ideia do mundo de 
oportunidades que existem na internet. 
 
Já pensou, trabalhar em qualquer lugar do mundo usando apenas o seu laptop. 
 
Viajar e trabalhar online, ganhando bem e sem enfrentar aquele trânsito que ninguém 
merece. 
 
Fantástico, né? 
 
Pois saiba que isso é possível. Mesmo pra você, que ainda tem pouco conhecimento na 
área. 
 
Estou aqui para te mostrar como você pode ganhar dinheiro com o Marketing Digital e 
mudar de vida de uma vez por todas.  
 
Acompanhe os meus Ebooks e conteúdos no Blog! 
 
Confira as principais formas que você pode ganhar dinheiro pela internet e viver 
exclusivamente dela.  
 
Chega de trânsito, chefe chato, falta de reconhecimento, baixo salário... 
 
Aproveite! 
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GANHE DINHEIRO COMO PRODUTOR DIGITAL 

 

Quando você deve criar o seu próprio produto? 

Será que você só deve criar seu produto quando você já tiver vendendo 

muito como afiliado? 

Vou te contar aqui a minha opinião sobre isso. 

Quando o assunto é criar seu próprio infoproduto, muita gente trava, não é 

mesmo? 

Muitos acham que não deve criar o seu produto, enquanto não for um expert.  

Todas as pessoas que já tem produtos nas plataformas, muitas delas não são 

nem do marketing digital. 

Muitos que estão criando infoprodutos e ganhando muito dinheiro na 

internet, na maioria das vezes nem são do Marketing Digital. 

Por isso eu acho que você não precisa ser um expert em Marketing para 

somente depois criar o seu produto. 

Qualquer um pode ter o seu produto digital, com certeza, desde que você 

tenha algo a oferecer que seja considerado valioso. 

Sim! 

Você precisa quebrar objeções. 

Aquilo que você ensina precisa resolver um problema real das pessoas. 
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Talvez você seja muito bom em pintura, talvez você seja muito bom em 

marcenaria, talvez você seja muito bom em consertos de iPhone, com tudo isso 

você pode criar um produto digital nas plataformas consideradas para checkout de 

afiliados. 

Você só precisa saber como fazer e saber vender depois, tudo bem? 

Criar um produto digital não é apenas disponibilizar ele para milhares de 

pessoas se afiliar. 

Se você vai apenas produzir um curso e acredita que isso já seja suficiente, 

eu digo que esse mercado não é para você. 

É uma verdadeira ilusão você acreditar que apenas por conseguir muitos 

afiliados, será capaz de alcançar a sua liberdade financeira. 

Se assim fosse, milhares de criadores de conteúdo de plataformas 

conhecidas, como é o caso da Hotmart, Monetize ou Eduzz, criariam o maior 

número de cursos possíveis. 

Simples assim! 

A realidade é que você precisa ter um plano de marketing. 

Como você vai divulgar esse produto é essencial para conseguir alcançar 

resultados satisfatórios dentro dessas plataformas. 

Você precisa se tornar uma autoridade no assunto relacionado ao seu curso, 

nas redes sociais. 

Sim! 

É indispensável que você produza conteúdos para Youtube, Facebook e 

Instagram. 

Se possível, também é válido produzir conteúdo para um blog, conseguindo 

desenvolver um trabalho de médio a longo prazo, para alcançar pessoas que 

pesquisam assuntos relacionados ao seu negócio. 

Antes de oferecer o seu curso para uma pessoa, você precisa criar conteúdos 

gratuitos que agregam valor, na mesma área de atuação do seu nicho de negócios.  

Um exemplo, se você produz conteúdo fitness, ao apresentar uma dieta para 

emagrecer, você pode divulgar no final do seu conteúdo uma chamada para ação, 
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direcionando a pessoa que interagiu com o seu conteúdo para uma página de 

cadastro. 

Esse é apenas um exemplo. 

Se você não quer investir em uma empresa de marketing, saiba que é 

indispensável se tornar um bom Estrategista na Área de Lançamentos, além de 

Gestor de Tráfego e Copywriter. 

Essas funções são essenciais para você conseguir desenvolver um Marketing 

funcional e atrativo. 

Entretanto, muitas pessoas acabam delegando essas funções e focando 

apenas no conteúdo dos seus serviços ou produtos. 
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GANHE DINHEIRO COMO AFILIADO 

 

Ganhar dinheiro pela internet sem sair de casa é o sonho de muita gente. 

Graças a internet e aos avanços tecnológicos, atualmente isso é completamente 

possível. 

Quero te dar uma dica para trabalhar como afiliado digital usando a hotmart. 

O que é Hotmart?  

É uma plataforma online que permite você ganhar dinheiro vendendo seu 

infoproduto ou projetos de outras pessoas. 

Trabalhar como afiliado é um negócio extremamente lucrativo, pois as 

comissões são incríveis e a maioria dos cursos da Hotmart paga uma comissão que vai 

entre 100 até 500 reais, por cada venda realizada. 

Isso parece pouco, mas na internet tem milhões de usuários buscando 

informações para aperfeiçoar suas estratégias em relação a determinado conteúdo. 

Imagine vender dois ou três cursos por dia, é só fazer as contas. 

Você consegue ganhos consideráveis por mês. 

Essa é considerada uma bela renda extra ou até, para muitos, pode ser sua 

principal fonte de renda. 

O cadastro é gratuito e você só vai pagar uma pequena taxa quando a venda é 

efetivada. 
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Você deve estar se perguntando, como vão saber que a compra foi realizada 

através da minha divulgação? 

É simples! 

Ao promover um produto você recebe um link com um código identificador 

único que está vinculado a sua conta e, através dele, é possível rastrear quando sua 

venda é realizada. 

O rastreamento do link de afiliação é realizado de acordo com a memória cache 

de navegadores da internet. 

Trabalhar como afiliado é a ideia para você ter uma renda extra, mas você 

precisa ter em mente que vai precisar divulgar esses links. 

Aqui entra a possibilidade de realizar tráfego para seu link de forma orgânica, ou 

seja, gratuita, ou por anúncios patrocinados. 

Vamos falar mais sobre Gestão de Tráfego, em outra oportunidade, ainda nesse 

ebook. 
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GANHE DINHEIRO COM ADSENSE 

 

Recebo diversas perguntas através das redes sociais de pessoas que ainda 

têm muitas dúvidas de como funciona a plataforma do Google Adsense.  

Aqui você vai aprender que é o Google Adsense quanto, como o Google 

Adsense paga e como você poder acompanhar os seus resultados. 

Mas afinal, o que é o Google Adsense? 

O Google Adsense é uma plataforma de afiliados, ou seja, uma ferramenta 

onde o Google paga você vai receber anúncios em seu site blog ou canal do 

Youtube. 

Quando você acessa um conteúdo ou assiste um vídeo já deve ter reparado 

que a todo instante que você é impactado por anúncios de empresas e marcas. 

Para ganhar com o Google ao promover esses anúncios, então ele divide uma 

parte desse valor com os parceiros, ou seja, os produtores de conteúdo que exibiram 

tais anúncios. 

Logo digamos que você tem um blog bem legal, que trata por exemplo de 

investimentos, uma dica é deixar um espaço do blog destinado a exibir anúncios. 

Imagino que nesse momento você deve estar se perguntando sobre a melhor 

parte, quanto o Google paga e será que dá para ganhar um bom dinheiro com isso? 

A resposta é sim! 
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É possível faturar muito, mas você precisa ter um site como bastante tráfego 

ou um canal do youtube com boa audiência. 

Você pode receber de duas formas. 

Através do CPC, quando o usuário clica em algum anúncio do seu site ou no 

seu canal do youtube. 

E também, você pode receber por meio do CPM, que é o custo por cada mil 

impressões de determinado anúncio. 

O pagamento é feito de acordo com o número de visitantes do seu blog ou 

vídeos. 

A cada mil visualizações, considerando o pagamento por CPM, um 

determinado valor será pago a você. 

Já é o valor do CPC, ou seja, o custo por clique, aí depende de vários 

fatores. 

Temos que considerar qual é o valor que o anunciante está disposto a pagar 

por cada clique recebido. 

Esse valor varia bastante. 

Existem anunciantes dispostos a pagar centavos por cada clique em anúncio, 

ou até mesmo, reais. 

Sim! Isso varia muito. 
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GANHE DINHEIRO COMO INFLUENCIADOR 

 

Quando você conta para alguém que é Influenciador Digital, a pergunta mais 

frequente é se você ganha dinheiro com isso. 

Eu sei que tem muita gente que não entende muito bem desse mercado, mas 

a realidade é que hoje isso é uma profissão. 

Aqui eu vou te apresentar 7 maneiras de ganhar dinheiro na internet como 

Influenciador Digital. 

É importante destacar, desde o começo que não seja interessante colocar 

todos os ovos na mesma cesta. 

Sim! 

Isso é importante, pois trata-se de uma carreira nova. 

A primeira maneira de ganhar dinheiro na internet é através da monetização 

dos vídeos do Youtube. 
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É assim que muitos influenciadores começam a ganhar dinheiro pela 

internet. 

Você consegue monetizar os seus vídeos no Canal do Youtube, desde que 

observe algumas regras. 

A segunda maneira de ganhar dinheiro na internet sendo influenciador é 

através do blog, com banners que são espaços para anunciantes. 

 

Se você tem um blog ou site, você pode vender aquele espaço de banners 

para anúncios, e fazer disso uma fonte de renda. 

A terceira maneira de ganhar dinheiro na internet como influenciador digital 

é muito usada. 

Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso. 
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Tem vários sites, várias plataformas que aceitam afiliados, você se inscreve 

e divulga um produto, um serviço ou um curso online, com o seu link de afiliado. 

 

O link que você gera ali na plataforma e as vendas que forem feitas através 

do seu link você ganha um comissionamento. 

Já comentamos nesse ebook sobre o Afiliado, e você, sendo um 

Influenciador Digital, é possível trabalhar dessa forma. 

Você pode aproveitar para inserir links em stories e realizada a compra 

através desse link você ganha uma comissão. 

A quarta maneira de ganhar dinheiro como Influenciador Digital é através 

dos seus produtos próprios ou licenciados. 

 

Para isso, hoje é possível vender vários produtos licenciados, como coleção 

de camisetas, por exemplo. 
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O licenciamento é como se você emprestasse o seu nome e sua marca para 

uma empresa. 

Você também ganha uma comissão, você ganha geralmente uma 

porcentagem das vendas daquele produto. 

A marca parceira fica responsável pela criação, logística e entrega dos 

produtos. 

Enquanto que você, como influenciador, é responsável por realizar a 

divulgação desses produtos. 

Também é possível ganhar dinheiro como influenciador com sua loja 

própria. 

 

Isso mesmo! 

Vendendo os seus próprios produtos. 

Nessa situação, podemos considerar a comercialização de infoprodutos, ou 

seja, produtos digitais, como cursos, e-books, infográficos, entre outros. 

A sexta maneira de ganhar dinheiro pela internet, como influenciador digital, 

é através do clube de membros ou ferramentas parecidas. 
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No youtube, por exemplo, existe o clube de membros. 

Assim sendo, os assinantes pagam uma taxa mensal para ter benefícios 

exclusivos. 

Então é uma assinatura! 

É um programa de assinatura do próprio Youtube. 

Você cria uma comunidade e cobra um valor mensal para as pessoas 

participarem, possuindo benefícios exclusivos aos assinantes. 

A sétima maneira de ganhar dinheiro na internet como Influenciador Digital 

é prestando consultoria. 

 

Isso funciona muito bem quando você tem um nicho muito específico de 

atuação. 
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Claro que é necessário você dominar muito bem determinado assunto que 

realizará este trabalho. 
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GANHE DINHEIRO COMO FREELANCER 

 

Vamos falar sobre uma dica sensacional. 

É indicada para você que deseja trabalhar pela internet, seja como redator, 

designer, profissional de excel, entre outras coisas. 

Estamos falando do trabalho de freelancer. 

Sim! 

Você pode se cadastrar em diversas plataformas para desempenhar projetos 

específicos para determinadas empresas. 

Muitas empresas procuram diariamente por profissionais que desenvolvam as 

mais diversas habilidades online, para trabalhar direto da sua casa, e ganhar até muitas 

vezes mais que um profissional da CLT. 

Entre as mais diversas plataformas para trabalhar como freela, destacam-se: 

• Workana;  

• 99Freelas; e  

• GetNinja. 

Você acessa a parte de perfil, cadastra-se e apresenta suas referências de projetos 

que já foram desenvolvidos por você, em diversas áreas. 

É possível cadastrar todas as suas habilidades. 

Apresente-se com a descrição “sobre mim” do seu perfil de forma a deixar claro 

suas qualificações, que serão analisadas por seus possíveis clientes. 
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A partir desse momento você está totalmente disponível no mercado para participar 

de alguns trabalhos. 

Você pode buscar projetos e diante disso é possível escolher as categorias que você 

possui maior afinidade. 

Por exemplo, você pode se cadastrar como profissional de TI. 

Repare dentro dessas plataformas que existem inúmeras oportunidades para você 

apresentar propostas. 

Então provavelmente você consegue se enquadrar em algumas delas.  
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GANHE DINHEIRO COMO GESTOR DE TRÁFEGO 

 

Como conseguir os primeiros clientes com gestão de tráfego para negócio 

local?  

Quanto cobrar?  

O que fazer para enriquecer fazendo tráfego para outras pessoas?  

Como ser gestor de tráfego, mesmo sem resultado?  

Como conseguir o primeiro cliente sendo que eu nunca fiz tráfego?  

Quanto eu devo cobrar do meu primeiro cliente?  

Aqui eu vou falar um pouco sobre todas essas perguntas que acabamos de 

apresentar.  

Não importa o Gestor de Tráfego, seja ganhando entre 5 a 50 mil por mês, 

todos eles cobraram barato ou, até mesmo nem cobraram nada, do seu primeiro 

cliente. 

Isso porque todos eles começaram sem ter certeza do que estava fazendo. 

É claro que você precisa fazer um bom curso de tráfego para começar, mas a 

verdade, é que apenas isso não vai garantir seu resultado. 

Gestão de Tráfego é uma coisa que você aprende com experiência.  

Todas os Gestor de Tráfego bem sucedidos que eu conheço, na hora de pegar 

o primeiro cliente precisavam ganhar experiência de ter certeza que aquilo ia 

funcionar. 
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Então como que você quer cobrar no seu primeiro cliente, sendo que nem 

você sabe se você consegue dar retorno para ele. 

Eu pelo menos sou assim... 

Hoje eu tenho coragem de cobrar pelo meu trabalho. 

Tenho coragem de cobrar pelo meu tempo porque eu sei que se eu dedicar o 

meu tempo naquele projeto, isso vai gerar resultado para o cliente. 

A pessoa que tá com o primeiro cliente, a probabilidade dela cometer erros e 

fazer muitas coisas erradas é absurdamente grande. 

Então o que que você tem se preocupar, ao começar nessa profissão, é fechar 

o primeiro cliente. 

Acredite, não importa quanto que você ganha, você vai enriquecer nessa 

profissão somente depois de atender diversas empresas.  

O primeiro cliente é para você errar, para você aprender, para você construir 

um portfólio e para você entender o que que você deve e o que que você não deve 

fazer com os próximos clientes. 

Estou te falando tudo isso, pois muita gente desiste quando começa a 

trabalhar como Gestor de Tráfego. 

Preocupe-se em adquirir conhecimento, não apenas na teoria, mas também 

na prática. 

E depois de atender a alguns clientes, aprender com seus erros e acertos, será 

capaz de ganhar muito bem trabalhando com essa profissão. 

Anota isso! 

O problema é que muitos se preocupam em ficar ricos rapidamente. 

Recebo diversas mensagens nas redes sociais me perguntando como ficar 

rico como Gestor de Tráfego, sem experiência na área. 

Simples, inicialmente você irá se preocupar em construir um portfólio.  

Coloca isso na cabeça. 

Só é possível reconhecer um bom Gestor de Tráfego, pelas métricas dos seus 

resultados com experiências anteriores. 
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Crie uma página de captura, uma página de obrigado e coloque um 

formulário de e-mail com o botão do WhatsApp na página obrigado. 

Assim que a pessoa colocar nome e e-mail na página de cadastro, logo na 

página obrigado você coloca um botão no WhatsApp, a pessoa clica e conversa com 

você. 

Marque com esse possível cliente por um Hangout ou Zoom, ou qualquer 

outra ferramenta de vídeo conferência, onde seja possível mostrar a tela do seu 

computador, apresentando um esboço do projeto para seu cliente, na medida que ele 

vai te apresentando dados importantes do seu negócio. 

Enfim, posso afirmar que é muito lucrativo trabalhar como Gestor de 

Tráfego, mas para ter resultados satisfatórios nesse mercado, é indispensável 

construir um portfólio baseado em experiências reais.  
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GANHE DINHEIRO COM A COPRODUÇÃO DE 

LANÇAMENTOS 

 

Vamos falar um pouquinho sobre parcerias para lançamentos digitais. 

Isso tem crescido muito dentro do mercado de marketing digital e eu quero 

dar algumas dicas práticas para você realmente ter uma parceria de sucesso. 

Sim! 

Vamos entender um pouco esse contexto das parcerias. 

Então de um lado nós temos um especialista que sabe que pode ganhar 

dinheiro com o marketing digital, que até faz algumas vezes um curso de alguma 

coisa, mas não tem condições de cuidar de tudo sozinho ou não sabe nem por onde 

começar a fazer um processo de lançamento. 

Enfim... 

Do outro lado nós temos ali uma pessoa especialista em lançamento, que 

saiba atuar como Gestor de Tráfego e Copywriter, também denominado como 

lançador. 

Como é que a gente vai fazer com que essa relação de parceria dessas entre o 

especialista, criador de conteúdo, e o lançador? 

A primeira coisa que você precisa considerar é que é uma relação 

profissional. 
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É necessário estabelecer uma relação contratual, considerando os direitos e 

deveres de ambos os lados. 

Para ter uma relação de contrato eficaz, o correto é que essas duas pessoas 

tenham uma pessoa jurídica. 

É necessário ter especificado no contrato quantos lançamentos serão 

realizados, até quando será a relação contratual, quais são as regras relativas a 

remuneração dessa parceria, entre outros detalhes. 

Como é que vai ser essa divisão, então isso é uma coisa por exemplo que 

precisa ser considerado nesse contrato. 

E se acaso der alguma coisa de errado no meio do caminho pode acontecer 

que no meio do lançamento vocês entrem no desentendimento e resolvam abortar... 

Eu já vi em grupos do Facebook, especialistas falando sobre isso. 

Simplesmente no meio do caminho deu um problema lá e tiveram que 

abandonar o projeto e parar.  

Como é que fica essa situação? 

É preciso pensar em todas as possibilidades. 

Vamos colocar hipoteticamente que você gaste R$ 500 para fazer um 

contrato... 

É um investimento que faz todo sentido. 

Isso vai gerar uma segurança jurídica. 

O segundo fator importante que você precisa considerar é como vai ficar a 

relação fiscal dessa operação. 

Vocês precisam tirar nota fiscal. 

A vantagem que você tem hoje na hora que você tá começando a conversar 

sobre o assunto, você já pode abrir sua empresa agora. 

Vamos supor que setenta por cento do negócio seja destinado ao produtor 

principal (criador do infoproduto) e que 30% seja dedicado ao Gestor de Tráfego e 

Copywriter, responsável por ser lançador de um projeto. 
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Dessa forma é possível diminuir os custos tributários, já que existe uma 

relação de coprodução. 

Essa opção existe nas principais plataformas para checkout de afiliados, 

como Hotmart, Monetize e Eduzz. 

Então no caso de uma coprodução com Split de notas separados, você usa 

uma plataforma de emissão de nota fiscal com promoção. 

Ela já vai separar os valores e cada um faz a emissão de nota fiscal separado, 

entre o produtor principal (criador) e o coprodutor (lançador).  

Cada um pagando de acordo com o seu percentual de faturamento no 

negócio. 

Apresentei apenas algumas considerações sobre essa parceria, por isso saiba 

que é importante pesquisar ainda mais sobre esse conteúdo. 
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CONCLUSÃO 

Diante de tudo que foi apresentado, é importante destacar que você precisa 

realmente considerar que sim, é possível ganhar dinheiro na internet.  

Isso pode ser tanto uma renda extra, como também, em muitos casos, a sua 

principal fonte de renda. 

Ainda existem outras diversas formas de ganhar dinheiro pela internet, mas 

acredito que eu tenha apresentado quais são as 7 principais formas de você 

conseguir sua liberdade financeira. 

Nesse momento, preciso te falar que existe um curso que é considerado o 

mais completo da América Latina. 

Sim! Esse curso já foi responsável por levar inúmeras pessoas a alcançar 

milhões de reais trabalhando pela internet. 

Nesse curso você vai descobrir como ganhar dinheiro, trabalhando com cada 

uma das 7 principais formas de ganhar dinheiro que eu apresentei nesse ebook.  

Veja tudo que você receberá ao participar desse treinamento: 

• Treinamento Completo Formula Negócio Online 

• Direito ao Suporte VIP Completo 

• Direito ao Suporte Ilimitado (SOMOS OS ÚNICOS QUE FAZEMOS ISSO) 

• Bônus Especial 01: Método Venda Rápida 

• Bônus Especial 02: Copy Expert - Treinamento De Copywriting 

• Bônus Especial 03: ChatBot Expert - Criar Audiência e Vendas Sem Investir 

• Bônus Especial 04: Email Marketing Gratuito 

• Bônus Especial 05: Instagram Para Afiliados 

• Bônus Especial 06: Youtube Para Afiliados 

• Bônus Especial 07: Youtube Sem Aparecer 

• Bônus Especial 08: Facebook Ads Para Afiliados 

• Bônus Especial 09: Google Ads Para Afiliados 

• Bônus Especial 10: Remarketing Para Afiliados 

• Bônus Especial 11: MiniSites Para Afiliados 

• Bônus Especial 12: Futuro Dos Afiliados (O Que Fazer Exatamente) 

• Bônus Especial 13: Desafio - Plano de Ação 60 Dias Para Ser TOP Afiliado 

• Bônus Especial 14: Lançamento de Produtos (Criação, Lançamento e 
Venda) 

• Bônus Especial 15: Marketing Digital Para Produtos Físicos E Serviços 

• Bônus Especial 16: Central de Ferramentas Exclusivas 

• Bônus Especial 17: Estudos de Caso Com Alunos de Sucesso 
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• Bônus Especial 18: Ferramentas Criadas Especialmente Para Alunos 

• Certificado de Conclusão 

• Mapas Mentais, PDFs, Resumos, Checklists etc. Para Download 

• NOVO: Acompanhamento do Projeto para Implementação e Resultados 

• Garantia Total de 7 Dias ou Seu Dinheiro de Volta 

Então se você quer literalmente transformar a sua vida, empreendendo online e 
enriquecendo em menos de 12 meses, esse curso é para você. 

É o treinamento mais indicado e vendido na América Latina, para quem deseja 
viver de Marketing Digital. 

Clique aqui e realize agora a sua inscrição por um valor promocional. 

Atenção!  

Esse valor não ficará disponível por muito tempo...  

... aproveite enquanto ainda está disponível. 
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