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Olá! 

Sou Mafalda Melo, tenho 39 anos, sou mineira mas atualmente 

moro no interior do Estado do Rio de Janeiro. Sou graduada em 

Ciências Contábeis, Administração de Empresas com ênfase em 

Gestão de Pessoas.  

Trabalhei por quase 18 anos em uma grande Organização 

Financeira. Decidi empreender pela internet após deixar minha 

carreira de gerente administrativa em um Banco no final de 

2014. 

Empreender sempre foi meu sonho! 

 

O motivo crucial que me levou a optar por trabalhar na internet, 

foi a possibilidade de participar mais ativamente da vida dos 

meus filhos, mas depois fui encontrando diversos outros 

motivos, como: flexibilidade de horário, não pegar trânsito 

para ir e voltar do trabalho, possibilidade de impactar a vida de 

diversas pessoas, entre outros 
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Como empreendedora digital já passei por diversas situações. 

Algumas vezes me senti desmotivada, desanimada, frustrada, 

mas descobri que existe uma segunda chance e posso fazer 

melhor. 

Descobri também que o marketing digital é feito de testes e 

quero compartilhar com você nesse e-book, minha experiência 

com tráfego e conversão.  

Como eu consigo tráfego gratuito para minhas mídias sociais 

e blog, e transformo esse tráfego em conversão. 

Vou contar minha estratégia que inclusive é a mesma usada por 

grandes nomes e experts em vendas na internet.  

Essa estratégia alavancou meus resultados de um dia para 

o outro e pode alavancar o seu também. 

Continue lendo esse e-book para conhecer minha 

estratégia. 
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A Internet e suas possibilidades 

 

A Internet é um excelente instrumento de comunicação e 

informação. O número de usuários cresce a cada dia e cada vez 

mais se torna uma excelente opção para alavancar seu negócio. 

Atualmente, mais de 90% das compras tem início em uma 

busca online. Facilidade de acesso, o crescimento acelerado na 

utilização dos meios de comunicação, são alguns dos fatores 

que contribuem para esse alto índice. 

Para acompanhar essa evolução, as empresas se adaptam ao 

novo modelo de divulgação de produtos. Um modelo relacional 

em sua estratégia de marketing, o Marketing Digital. 
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O Marketing Digital surge como uma opção econômica e muito 

procurada por empreendedores que desejam levar seu produto 

e serviço ao maior número de pessoas possível. 

Existem diversas possibilidades de negócios rentáveis na 

internet, mas nesse e-book irei aprofundar na opção de 

trabalhar com Marketing Digital ou Marketing de Afiliado. 

A estratégia que irei passar nesse e-book também se aplica a 

qualquer tipo de negócio, seja ele físico ou digital. 

Acredite sempre em você e na sua capacidade de evoluir. A 

única pessoa responsável pelo seu sucesso é você! 

Esteja sempre disposto a correr atrás dos seus sonhos e 

investir em conhecimento, pois esse é nosso maior bem e o 

único que não pode ser roubado. 

   Mafalda Melo 
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Marketing Digital e suas 

Vantagens 
 

 

 

O Marketing Digital está em ascensão, e é uma carreira com 

muitas possibilidades devido suas grandes vantagens.  

Mas afinal, o que é Marketing Digital? 

Marketing Digital é o conjunto de atividades de comunicação 

executadas de forma online por uma empresa ou pessoa. O 

objetivo dessas ações é criar relacionamento, gerar negócios e 

divulgar uma marca.  

É a maneira de promover produtos e ou serviços através dos 

meios eletrônicos com objetivo de alcançar os consumidores 

de forma mais rápida e eficiente. 
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Vantagens do Marketing Digital 
O Marketing Digital apresenta várias vantagens frente ao 

Marketing Tradicional. Dentre elas podemos destacar: 

– Permite uma maior acessibilidade aos meios de divulgação, 

sendo 365 dias por ano e 24h por dia; 

– Baixo custo: 

– Permite maior retorno sobre o Investimento (maior ROI); 

– Facilidade de mensurar os resultados; 

– Não fica limitado a um determinado local.  Possui um alcance 

global, ou seja, não existe limite demográfico para divulgar; 

– Através da interação, geração de informações e conteúdo, 

facilita -se a ação de uma campanha de Marketing Digital, onde 

se consegue atingir o público alvo; 

– Informação em tempo real: consegue-se mensurar o 

resultado da campanha de anúncio em tempo real, facilitando 

a tomada de decisão por parte do profissional do Marketing 

Digital e ajustes em sua campanha, quantas vezes forem 

necessárias.  

Isso é importante, pois evita-se o desperdício de dinheiro em 

algo que não está dando certo; 

– Consegue-se mensurar a quantidade de visitas, cliques e 

performance do anúncio na internet: é possível mensurar as 

métricas da campanha, com isso os profissionais do marketing 

ficam cientes da necessidade de criar campanhas mais 

eficientes; 
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– Segmentação da campanha:  é possível segmentar a 

campanha para um público alvo especifico, com isso evitando 

investimentos desnecessários e aumentando a eficiência da 

campanha. 

Para aproveitar todas as vantagens que o Marketing Digital 

proporciona, a maioria dos empreendedores digitais optam por 

uma estrutura completa de um Negócio Online, com Blog, 

Página de Captura, Mídias Sociais, e-mail Marketing entre 

outros. 

Vamos conhecer a estrutura de um Negócio Online. 
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Estrutura de um Negócio Online 
O resultado financeiro de um Negócio vem através dos 

clientes, na aquisição de um produto ou serviço. 

O objetivo da estrutura de um Negócio Online é a conversão, 

logo podemos definir que a estrutura de um Negócio Online é 

o conjunto de ações para converter em vendas. 

Existem 5 itens fundamentais na Estrutura de um Negócio 

Online, que são: Leads, Página de Captura, Tráfego, Lista e 

Auto Responder. 

 

Leads são contatos, dados de pessoas que se inscreveram em 

sua página de captura. As Leads são muito importantes e você 

entenderá essa importância quando mencionar a estratégia 

que utilizo para gerar vendas. 

Tráfego são os visitantes que chegam de alguma forma até a 

sua página de captura. Iremos aprofundar nas formas de 

tráfego mais adiante. 
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Lista: São os contatos, os leads capturados através da página 

de captura. As leads capturadas formam a lista que fica 

armazenada em um auto responder. 

Auto Responder: Também conhecido como E-mail Marketing, 

o Auto responder é uma ferramenta online que permite 

armazenar leads, enviar sequências de e-mail e também e-mails 

eventuais. 

>>>Quer aprender a Trabalhar na Internet com uma 

Estrutura de Negócio Online Completa? CLIQUE AQUI<<< 

Agora vamos conhecer a estrutura de um Negócio Online 

para Conversão. 
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Estrutura para conversão 

 

 

 

Essa é uma estrutura completa preparada para conversão. 

Para obter resultados com essa estrutura ou com parte dessa 

estrutura, é imprescindível definir o público alvo, encontrando 

seu avatar. 
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Definindo Público Alvo - Avatar 
 

O público alvo deve ser definido com base no seu nicho de 

mercado.  

O que é Nicho de Mercado? 

Nicho de Mercado é um segmento específico de mercado, onde 

concentra-se um grupo de pessoas com necessidades 

específicas. 

Essas pessoas não estão sendo atendidas pelo mercado maior 

e estão à procura de suprir suas necessidades.  

Torna-se estratégico identificar esses grupos de pessoas, 

desenvolver uma segmentação e explorar. Isso representa um 

diferencial no mercado. 

Com base no nicho escolhido, você irá definir seu Avatar, as 

pessoas que você deseja impactar com seu conteúdo, e suprir 

suas necessidades com o produto que você divulga. 

Até agora, ficamos nos conceitos fundamentais de um negócio 

online e sua estrutura. 

A partir de agora iremos abordar estratégias eficientes para 

alcançar grandes resultados e você entenderá que mesmo 

sem uma estrutura completa, com ferramentas complicadas e 

caras, é possível alcançar grandes resultados. 
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Estratégias de Tráfego 

 

Tráfego são os visitantes que chegam de alguma forma até a 

sua página de captura. Existem duas formas de conseguir 

tráfego para sua página. Tráfego pago e tráfego orgânico. 

Tráfego pago: são visitantes e possíveis leads que chegam até 

sua página de conteúdo ou de vendas através de anúncios 

como: Facebook Ads, Google Adwords, Bing Ads, Uol Cliques, 

entre outros. 

O Facebook Ads é a mídia social mais procurada por afiliados, 

para promoverem produtos digitais, e podemos destacar 

alguns motivos:  

- é a mídia social mais acessada do mundo, logo seus anúncios 

chegarão a mais pessoas; 
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- o CPC (custo por clique) é mais barato que outras mídias 

sociais; 

- vários afiliados estão ganhando muito dinheiro nessa mídia, 

veja o exemplo do Thiago Wendel que se tornou top Afiliado 

em Diversos produtos utilizando a estratégia de anúncios no  

Facebook. 

Alerta: Não invista em anúncios, se você não conhece as 

particularidades e a forma correta de anunciar no Facebook 

Ads, pois do contrário será bloqueado. 

Falo com propriedade sobre isso, pois eu tive 3 contas 

bloqueadas logo no início do meu projeto online. 

No início escolhi trabalhar com tráfego pago porque queria 

resultados rápidos, mas eu não tinha experiência e nem 

expertise com anúncios. Faço questão de frisar aqui nesse e-

book minha experiência mal sucedida, para que você não passe 

por isso. 

A melhor maneira de trabalhar com o Facebook Ads, é pegar 

um passo a passo e segui-lo. O curso Face Ads para Iniciantes 

é um dos cursos mais procurados e indicados, pois explica 

passo a passo como anunciar de forma simples e profissional.  

 

>>>CLIQUE AQUI para conhecer o passo a passo para 

ganhar dinheiro com o Facebook Ads<<<. 

Eu adquiri recentemente esse treinamento e estou estudando. 

Só irei trabalhar com anúncios após conhecer verdadeiramente 

as técnicas corretas. 
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Google Adwords também é uma mídia social muito procurada 

para anúncios, mas assim como o Facebook Ads é preciso 

estudar suas particularidades antes de anunciar, pois do 

contrário terá sua conta bloqueada. 

Alguns dos principais motivos de bloqueios são promessas de 

Ganhar dinheiro na Internet e Perda de Peso (Nicho 

Emagrecimento).  

Estude as regras do Google Adwords antes de investir em 

anúncios! 

Bing Ads também é uma plataforma de anúncios, porém 

menos procurada e utilizada por afiliados. Essa plataforma 

pertence a Microsoft. Também tem suas regras, suas 

particularidades, mas com menos rigidez comparando com 

Google Adwords e Facebook Ads. 
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Tráfego Orgânico: são visitantes e possíveis leads que 

chegam até sua página de conteúdo ou vendas através de 

métodos gratuitos como: Fanpage, Grupos no Facebook, 

Vídeos no YouTube, Blog, Instagram, entre outros. 

Esse método é mais trabalhoso e os resultados podem ser 

conquistados no médio e longo prazo. 

Nessa modalidade é indicado trabalhar com lista de contatos, 

o e-mail marketing. 

Você pode atrair Tráfego através de uma isca digital, uma 

recompensa como: E-book gratuito, Vídeo aula gratuita, 

Infográfico, entre outros. 

O contatos capturados, chamado de Leads, formarão 

sua Lista.  

A Lista é considerada um ativo e através dela você poderá gerar 

resultados no curto e também no longo prazo. 

A Lista de contatos fica armazenada no Auto responder que 

você contratou. Através do Auto responder você irá criar e 

trabalhar o relacionamento com seus Leads e possíveis 

Clientes. 

O ideal é qualificar seus Leads e não tentar vender no primeiro 

contato. É preciso criar uma relação de confiança, e você 

conseguirá fazer isso enviando dicas, conteúdo, informações 

valiosas, de qualidade e de graça.  

Sugiro o LeadLovers como Auto responder, pois se não quiser 

trabalhar com Blog, somente o LeadLovers e suas mídias serão 

ferramentas poderosas para excelentes resultados. 
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Disponibilizando Conteúdo 
O seu conteúdo sem dúvida será um diferencial para manter 

sua lista, para conquistar novos leads e subir de nível. 

Como você pode disponibilizar conteúdo para sua lista? 

Se você optou por trabalhar com Blog, é interessante a cada 

artigo novo, você convidar seus leads para lerem. Se não tem 

um blog, você pode disponibilizar conteúdo através das mídias 

sociais como: Facebook, Google Plus, Instagram, Youtube. 

É importante disponibilizar conteúdos de qualidade, 

buscando inovar sempre e diferenciar dos conteúdos 

disponíveis na internet. 

Além de todas essas dicas é importante aplicar copywriting 

em tudo que você fizer, como: artigo, post, pequenos post, 

vídeos. 

Mas afinal o que é Copywriting? 

Copywriting é a técnica de aplicar palavras estratégicas com 

objetivo de criar uma mensagem persuasiva, capaz de atrair e 

despertar o interesse da sua audiência e incentivar a execução 

de uma ação, como por exemplo ler seu conteúdo ou  comprar 

o produto que você está oferecendo. 

O Copywriting é responsável por 85% de todas as vendas no 

mundo, independente da forma, seja pela internet ou local 

físico. Isso reforça o tamanho da importância de trabalhar 

copywriting em seu negócio. 

Somente essa técnica é capaz de gerar toneladas de vendas 

como afiliado na internet, até mesmo sem uma estrutura 

completa de negócio online. 
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Copywriting é a técnica usada por grandes nomes do Marketing 

Digital como Ryan Deiss e muitos outros experts em vendas 

de produtos na internet. 

Há algum tempo eu venho pesquisando sobre copywriting, 

sobre formas persuasivas para atrair leads, e aumentar minhas 

conversões. 

Li diversos conteúdos, mas o material mais completo que 

encontrei e me ajudou a colocar em prática imediatamente a 

técnica de Copywriting foi o E-book Copywriting o Guia 

Inicial, do Jordão Félix. 

Além de ensinar de forma simples e clara sobre copywriting e 

gatilhos mentais, ele também ensina a criar Headlines, post 

persuasivos capazes de gerar muitas vendas diariamente. 

Sugiro esse material a todos afiliados, desde iniciante até 

mesmo ao mais experientes. 

CLIQUE AQUI para conhecer e fazer parte do grupo de 

Afiliados que estão alcançados resultados extraordinários 

aplicando Copywriting. 
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Estratégia para Conversão 

 

A conversão é o objetivo de todo esforço dedicado na sua 

estrutura de negócio. Os resultados financeiros chegam 

através dela.  

A grande estratégia para conversão está em aplicar 

copywriting. Desde a chamadas para anúncios com tráfego 

pago até post com tráfego orgânico. 

É possível aplicar essa técnica até mesmo sem blog, 

ferramentas pagas. Você pode atrair tráfego de forma orgânica 

através do Facebook por exemplo, aplicando copy no seu post 

e alcançar conversão. 

Agora se você trabalha com auto responder, essa estratégia é 

matadora. 

Você poderá conseguir grandes conversões através do e-mail 

marketing, aplicando copywriting em seus textos, artigos e e-

mails na sua lista. 
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Se trabalha com vídeos, essa técnica é importante para gerar 

engajamento, e persuadir para tomada de ação após assistir 

seu vídeo. 

Entendeu a importância do Copywriting? Ele está presente em 

todas as ações do nosso dia a dia, e não precisa investir em 

ferramentas caras, pagas para obter conversão.  

Trabalhe com o que você tem e aplique Copywriting. 

 

 

O E-book Copywriting O Guia Inicial, ainda 

está disponível.  

Acesse por aqui! 
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Tráfego na Prática 

 

Com o tráfego pago (anúncios) a grande sacada é trabalhar a 

copy persuasiva e escolher o produto com uma página de 

vendas trabalhada para conversão.  

Uma boa página de vendas é essencial! Se você segmenta seu 

anúncio, trabalha sua chamada com uma copy persuasiva e 

quando o visitante se depara com uma página de vendas nada 

atrativa, ele vai embora sem comprar. Seu esforço foi em vão. 

Sugiro antes de se afiliar a qualquer produto, conhecer e 

analisar a página de vendas. A página deve ser atraente, com 

informações relevantes e persuasivas, preparada para 

conversão. 

Com o tráfego orgânico você deve trabalhar a headline com 

copywriting, atrair os visitantes para sua página de captura, 

oferecer recompensa digital, trabalhar e disponibilizar 

conteúdo para seus leads. Outro ponto importante é segmentar 

bem sua lista, trabalhar o relacionamento e criar uma 

sequência de e-mails persuasivas.  
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O segredo para a conversão está nessa simples matemática: 

recompensa+relacionamento+copywriting. 

 

Essa é a estratégia que utilizo no meu negócio online, e tenho 

alcançado excelentes resultados! 

 

Agora eu vou te mostrar passo a passo minha estratégia para 

Transformar Tráfego em Conversão. 
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Transformando Tráfego em 

Conversão 

 

 
10 passos simples para 

Transformar Tráfego em Vendas 

 

Minha experiência maior em conversão, é através do tráfego 

orgânico. Vou deixar minha estratégia passo a passo para você 

aplicar: 

  

1º- Rotina programada: crie uma rotina e habitue-se a agendar 

todas as ações que estão por vir, como: quantidade de post e 

horários para publicações nas mídias sociais; dia para 

disponibilizar artigo de conteúdo no blog; dia para trabalhar 

com vídeos no youtube, etc.  
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2º- Ofereça mais conteúdo do que produto para vender: essa 

sacada é matadora, pois quanto maior for sua disposição para 

ajudar, para compartilhar aprendizado, maior será sua chance 

de ser recompensado através do gatilho da reciprocidade. Isso 

é tremendo! 

 

3º -  Coloque pelo menos dois posts diários na sua Fanpage: 

um deles obrigatoriamente deverá ser de conteúdo, pois 

lembre-se que o conteúdo deve estar sempre à frente dos 

produtos. 

 

4º -  Conteúdo no Blog: no mínimo um artigo por semana, e 

se conseguir dois alterne com conteúdo e divulgação de 

produto. 

 

5º -  Canal no Youtube: estabeleça os dias que irá 

disponibilizar seus vídeos. Se for iniciante sugiro disponibilizar 

de 2 a 3 vídeos por semana, sempre colocando 2 vídeos de 

conteúdo e 1 de vendas. 

 

6º -  No blog disponibilize uma recompensa digital e crie 

uma sequência de e-mail de relacionamento e em seguida uma 

sequência persuasiva voltada para vendas. 

 

7º -  Relacione com seus leads semanalmente: tome cuidado 

para não enviar muitos e-mails e acabar perdendo Leads. De 1 

a 2 e-mails semanal é suficiente.  
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8º -  Entregue conteúdo de valor para seu Lead e interaja 

com ele demonstrando a importância de fazer parte da sua 

lista. Lembre-se de cumprir o prometido em sua Headline.  

 

 

9º -  Nas mídias sociais, procure não se envolver em 

discussões, em baixarias, para não deixar seu nome em 

evidência em assuntos mal resolvidos. 

 

10º - Aplique Copywriting em todos os passos que eu 

mencionei. Isso é exatamente o que eu faço! 

Eu utilizo todos esses passos que mencionei. Trabalho 

fortemente com o Facebook e o Google Plus.  
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Transformando Tráfego em 

Conversão 
 

Em meio a erros e acertos, descobri que o tráfego é 

importante independe da forma que buscamos, seja ele 

investindo para conseguir ou trabalhando e buscando de forma 

orgânica. 

Através do tráfego conquistamos os Leads, que se formam 

nossa lista, nosso ativo. 

A lista como um ativo, um bem de valor deve ser cuidada, 

trabalhada fazendo esse bem se multiplicar através das vendas.  

Durante muito tempo busquei resultados, tentando diversas 

formas e estratégias de conversão. Realizei vendas de diversas 

formas, mas elas se intensificaram a partir do momento que 

entendi e comecei a trabalhar o copywriting. 

Por esse motivo indico fortemente à você estudar essa técnica 

fantástica, responsável por 85% de todas as vendas no 

mundo. 

Para entender melhor minhas estratégias de vendas, se 

inscreva no meu canal 

http://www.youtube.com/c/MafaldaMeloDesafioseSucesso 

Assista os vídeos relacionados ao assunto e fique por dentro 

dos novos conteúdos do canal. 
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Transformando Tráfego em Conversão 
Algumas vendas em apenas seis dias, aplicando Copywriting 

 

 

O objetivo desse e-book não é lhe mostrar meus resultados, 

mas decidi anexar esse print dos e-mails de vendas realizadas 

em 6 dias para te incentivar a persistir buscando tráfego, 

trabalhando sua copy e finalizando suas vendas! 
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Conclusão 
Todos os elementos mencionados na estrutura de um negócio 

online são importantes para alcançar um bom resultado no 

médio e longo prazo. Com todos esses elementos, é possível 

montar sua máquina de vendas online. 

Mas quero destacar a importância do tráfego qualificado. De 

nada adianta conseguir tráfego, atrair leads, ter uma lista 

gigante de contatos se essas pessoas foram atraídas por uma 

chamada errada, ou seja, compraram “gato por lebre”. 

Outro ponto importante é trabalhar a comunicação desde a 

atração do tráfego, até o relacionamento na lista, preparando 

o para a conversão.  

É preciso trabalhar a lista, seu ativo, com copywriting, 

utilizando palavras estratégicas e persuasivas visando a 

conversão. 

A partir do momento que você conhecer a aplicar copywriting 

em seu negócio, você entenderá como os experts em vendas 

na internet conseguem grandes resultados. 

Acredito que alcancei meu objetivo com esse e-book. Levar até 

você a importância das palavras, da comunicação persuasiva, 

para você transformar seu tráfego em conversão e assim 

alavancar seu resultados. 

Se quiser dar seu feedeback sobre meu trabalho, mande um e-

mail para: contato@desafiosesucesso.com.br. 

Grande Abraço e sucesso sempre! 

Mafalda Melo 
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Dedicatória 
Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de 

conhecer o Marketing Digital, e por poder levar um pouco do 

meu conhecimento a outras pessoas que também encontraram 

uma oportunidade na internet. 

Quero dedicar esse trabalho a algumas pessoas: 

Ao meu esposo que sempre esteve do meu lado me apoiando, 

me incentivando, mesmo nos momentos difíceis em que eu 

buscava resultados, e eles não vinham. Nos momentos que eu 

chorava de tristeza e pensava em desistir ele estava do meu 

lado me incentivando a persistir. Obrigada por me apoiar, por 

acreditar em mim até mais do que eu mesma. 

Aos meus filhos Igor e Júlia, que estão sempre presentes, me 

apoiando e compreendendo quando não posso dar muita 

atenção. Esse trabalho é dedicado a vocês e por vocês! 

Ao meu mentor, Jordão Felix, que me ensinou a importância 

do Copywriting, essa estratégia que revolucionou meus 

resultados e que me incentivou a criar esse e-book. Minha 

eterna gratidão! 

Quero dedicar esse humilde trabalho a você que acompanha 

meu trabalho, que confia em mim e que de alguma forma me 

incentiva a persistir e melhorar sempre. Esse e-book foi feito 

para você! 

Todos vocês fazem parte da minha história e contribuem 

diariamente para que eu supere meus DESAFIOS e persista 

buscando o SUCESSO. 

Gratidão! 
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