


Profissional de marketing digital, idealizadora do Blog

desafiosesucesso.com.br e de outros projetos na internet. 

Sou graduada em Ciências Contábeis, Administração de Empresas com ênfase

em Gestão de Pessoas. Coach, palestrante, consultora e mentora em

marketing digital.

Após trabalhar por quase 18 anos em uma grande Organização Financeira, no

final de 2014 deixei o cargo de Gerente Administrativa no Banco e assim 

 começou a saga por oportunidade e recolocação profissional.
Passei praticamente o ano de 2015 procurando uma nova oportunidade de
trabalho. Me candidatei a diversas vagas e nada acontecia. O momento era

difícil, o auge da crise econômica no Brasil.

Sem muitas perspectivas de conseguir um emprego, decidi procurar algo para

empreender. 

Encontrei o trabalho, o Negócio dos meus sonhos!
Hoje sou empreendedora digital. Tenho alguns projetos na internet e

recentemente recebi um grande prêmio pelo meu trabalho, vou falar sobre ele

mais adiante. 

Não foi fácil começar!
Errei bastante, mas aprendi muita coisa com meus negócios online.

Decidi reunir minha experiência no meu negócio online e criar esse e-book para

te ajudar a iniciar o seu negócio online agora, mesmo que você não tenha muito

recurso. 

Você vai entender que a falta de recurso foi o que me fez chegar até aqui.

Continue lendo, pois vou te contar como eu comecei a empreender na internet

do absoluto zero, com pouco recurso ou quase nada e consegui chegar até

aqui. 

Hoje vivo exclusivamente de internet e quero dividir com você os passos

importantes para ter o seu negócio online de sucesso. 

Sobre Mafalda Melo
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Quando falamos em criar um negócio, na maioria da vezes desistimos de

prosseguir devido a: investimento alto, custo fixo alto, mão de obra, aluguel,

ponto comercial, impostos, etc.

Optamos por trabalhar para terceiros para não correr o risco de investir em um

negócio e perder dinheiro.

Tudo isso passou na minha cabeça quando iniciei minhas pesquisas para

empreender e vou te contar tudo o que aconteceu comigo, desde que perdi

meu emprego.

O começo de tudo... 

Sem perspectivas de recolocação no mercado de trabalho, eu senti que

empreender era o melhor caminho. Hoje tenho certeza que foi o melhor
caminho!
Fiz diversas pesquisas e encontrei diversas opções: franquias, micro franquias,

pequenos negócios, etc.

Todas as opções que mencionei, pediam um investimento alto, o que eu não

tinha.

Introdução
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Eu não desisti! Continuei pesquisando, porém decidi focar em opções para

trabalhar em casa.
Fazendo aquela pesquisa famosa no Google: “Como ganhar dinheiro em
casa” 

Encontrei diversas opções de negócios para empreender na internet, mas a

opção de desenvolver meu negócio online, trabalhar como afiliada foi a que

mais me chamou a atenção.

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.

Empreender sempre foi meu sonho!

Uni o grande sonho de empreender com o sonho de trabalhar em casa perto

dos meus filhos e ser mais presente na vida deles.

Até me emociono ao falar disso: o meu negócio online trouxe tantas

transformações em minha vida, que não posso guardar para mim essa

transformação. 

Quero dividir com você e te incentivar a criar seu negócio online, empreender

na internet, mesmo que você não saiba nada sobre esse mercado.
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Após decidir montar meu negócio na internet, tive que buscar informações,

conhecimento para aprender a criar esse negócio. 

Eu estava iniciando do absoluto zero, sem conhecimento algum. Eu precisava

de algo que mostrasse e forma de passo a passo, pois nunca tinha trabalhado

com isso e nem mesmo na internet.

Acredite se quiser: iniciei meu negócio online com apenas R$ 497,00.

Encontrei tudo dentro de um material de estudo fantástico, um curso online. 

 Consegui criar minha estrutura de negócio seguindo o passo a passo do

Fórmula Negócio Online.
Confira esse passo a passo incrível: Fórmula Negócio Online
Esse foi o ponta pé inicial para ter meu negócio online de sucesso, alcançar

minha independência financeira e nunca mais procurar emprego. Aliás, procurar

emprego para que?

Enriquecer os outros? Não ser reconhecida? Ter horário para entrar no
trabalho e não ter para sair? 
Não! O que meu negócio online trouxe para mim e minha família, não encontrei

em outros trabalhos.
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Após montar toda estrutura do meu negócio, eu tracei metas. Nesses dois anos

trabalhando na internet, já passei por muitas coisas e algumas delas marcaram

muito a minha vida e claro, da minha família também.

1ª Conquista
Satisfação pessoal: em menos de dois anos empreendendo na internet, eu

encontrei algo que ainda não tinha encontrado no meu trabalho anterior. A

satisfação pessoal: eu posso e sou capaz de transformar vidas. 

Com isso conquistei meu espaço e hoje sou reconhecida pelo meu trabalho. Sei

que é só o começo, mas considero um grande começo. 

2ª Conquista:
Ganhos financeiros: consegui superar o salário do meu último emprego, que

não era tão ruim assim. 

Meu primeiro grande resultado como afiliada, aconteceu em junho/2017.

Com apenas um ano trabalhando online como afiliada, eu já ganhava mais de

7mil reais em apenas 30 dias e com apenas uma Plataforma de afiliados.

Você pode conferir no Print abaixo:

Dividi essa conquista com meus seguidores, pois foi uma das metas

estabelecidas ao iniciar meu negócio na internet. 
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3ª Conquista:
Ganhos financeiros expressivos: outro momento marcante na trajetória do

meu negócio online, foi o dia em que consegui ganhar mais de 3mil reais em
apenas um dia. 

Tem um detalhe curioso: neste dia eu não estava trabalhando, pois eu tinha

acabado de me mudar de casa e estava sem internet. Fiquei 15 dias sem

internet, mas o meu negócio não parou de trazer resultados.

Os resultados vieram porque o meu negócio estava todo estruturado e eu tinha

trabalhado para isso. Essa é outra possibilidade incrível de ter um negócio

online: fazer hoje para colher frutos sempre.

4ª Conquista
Reconhecimento: outro momento marcante e que sem dúvida ficará para

sempre na minha memória, foi receber o Prêmio de Melhor Blog de
Marketing de Afiliados 2018 no maior evento de Marketing de Afiliados da

América Latina, o Afiliados Brasil.
Dentre tantos blogs de nomes conhecidos e respeitados no mercado de

afiliados, o meu blog, desafiosesucesso.com.br foi o mais votado. 

Eu sempre acreditei no meu trabalho, no meu potencial, aliás algumas vezes eu

duvidei, mas meu esposo não!
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Ele sempre acreditou e puxava minha orelha quando o desânimo batia. Aliás

esse prêmio é da minha família também. Minha base, meu sustento, minha

proteção vêm deles. Sem eles eu não conseguiria!
 

Citei algumas conquistas com o propósito de mostrar para você, que eu

consegui tudo isso começando meu negócio online do absoluto zero e hoje

vivo de internet. 

Tudo isso foi possível porque eu acreditei e fiz dessa a única possibilidade para

sair do desemprego e ter meu próprio negócio.

Neste pequeno e-book, quero te mostrar como é possível ter um negócio online

de sucesso e como você pode iniciar seu negócio na internet agora.

Ao final você descobrirá quais são 3 passos importantes para ter um
negócio online de sucesso, os passos que eu segui para chegar até aqui.

Continue lendo o e-book, pois ele foi preparado especialmente para você que

deseja ter um negócio e ser um empreendedor de sucesso.

P.S: O conteúdo desse e-book também se encontra em vídeo aulas.

Acesse aqui: Curso Gratuito – Empreender Online Agora
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O universo dos Negócios Online cresce a cada ano e quando se decide

empreender, os negócios na internet esbanjam vantagens em relação a um

negócio tradicional.

A evolução tecnológica, facilidade de acesso e o crescente número de pessoas

com acesso aos meios eletrônicos, tornam- se atrativos para empreender

online.

Muitos pensam que para ter um negócio online é complicado e somente

pessoas com conhecimento técnico são capazes de ter um negócio na internet. 

A boa notícia é que, isso é um Mito! 

Ter uma Negócio Online está ao alcance de todos e em muitos casos uma boa

Ideia vale mais que o conhecimento técnico.

Outras pessoas pensam que é impossível empreender na internet, pois o

investimento é alto. Isso também é um mito! Já te contei quanto eu investi. 

Existem diversos tipos de negócios na internet com baixo investimento, e sem

necessidade de conhecimento técnico. 
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1 – Loja Virtual ou E-commerce

Essa é uma excelente opção para quem procura um negócio lucrativo. Também

conhecida como E-commerce, a loja virtual é uma tendência e está em

constante expansão. 

Para ingressar nesse mercado, o ideal é definir um nicho específico e criar sua

loja virtual voltada para esse nicho.

Vale apena pesquisar empresas que ofereçam serviços de criação de lojas

virtuais, e também se inteirar sobre logísticas e modalidades de entregas de

produtos.

Outra modalidade que está em alta dentro do e-commerce é o Dropshiping,

onde você não precisa ter estoque, porém nessa modalidade você terá que

investir em anúncios.
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2 - Site de serviços – Secretariado remoto, assistente

virtual
Prestação de serviços com base na sua experiência, oferecendo seus serviços
remotamente, através da internet.
Tipos de serviços para trabalho remoto: assistente virtual, secretária remota,

serviços financeiros, designer, redator, programador, marketing digital, etc.

3 – Site de Prestação de serviços Contábeis
Site de prestação de serviços e se você for especialista em alguma área é uma

excelente opção.

4 - Site de Conteúdo 
Criação de conteúdo em texto, artigos para blog, revistas, grandes portais e até

mesmo roteiros para Youtubers.

Para desenvolver essa opção é interessante ter domínio da língua portuguesa e

conhecer técnicas de redação.

5 – Trabalhar com info produtos ou produtos digitais
Podemos destacar duas opções: 

1 - Criação de produtos digitais para vender
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Essa ideia é fantástica e pode ser desenvolvida por você!

Quem trabalha com artesanato sempre reclama que o produto final não é bem

valorizado. Que tal valorizar seu conhecimento e ainda ser bem
remunerado?

Citei o artesanato como exemplo, mas existem diversos outros como: Culinária,

Conhecimento técnico em Software e informática, Maquiagem, Técnicas para

ensinam língua estrangeira, entre outros. 

O que você precisa é montar seu curso através de vídeo aulas, e hospedar em

uma plataforma de info produtos. Falarei mais adiante sobre essas plataformas.

Sua habilidade também pode ser compartilhada através de e-books ou outro

tipo de produto digital.

2 - Trabalhar como Afiliado de Produtos Digitais

Treinamento Passo a Passo que segui para Começar do Zero
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específica e você pode montar seu negócio online sem nunca ter trabalhado

nessa área.

Essa é uma opção de negócio bem atrativa, com baixo investimento e com

excelentes rendimentos.

Vantagens para afiliados
– Não precisa ter seu produto para obter ganhos, pois seus ganhos virão

através dos produtos de outras pessoas;

– Não precisa ter contato diretamente com o comprador e nem dar suporte, já

que isso será feito pelo Produtor(vendedor);

– Certeza que irá receber o dinheiro das comissões pelas vendas geradas por

você. A administração das comissões é pelas plataformas.

Essa é a opção escolhida para falar com você neste e-book, pois sem dúvida é

a opção que tenho maior bagagem para transmitir meu conhecimento para

você que deseja empreender online.

6 – Criação e vendas de sites

Criar sites, crescer os sites e posicionar nos mecanismos de buscas como:

Google, Bing e outros. Com isso você pode vende-los ou aluga-los. 

Essas são algumas opções para ter um negócio online. Todas apresentam

grande potencial para ter um negócio online lucrativo, basta analisar a

concorrência e usar criatividade e fazer da opção escolhida um grande negócio.
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A maioria das pessoas que chega ao ponto de querer montar um negócio em

casa, vêm do desemprego, da desesperança, e precisam apenas de uma fonte

de renda que lhes garanta o sustento.

É o que pensam no começo, mas depois conforme o negócio vai tendo

sucesso, percebem que fizeram a melhor escolha da vida delas. Eu sou uma

dessas pessoas!

Existem milhares de pessoas que trabalham assim no mundo todo, e as

histórias de sucesso são inúmeras, atestando que esse tipo de trabalho
realmente dá certo.

Agora pare um pouco e imagina:

- A possibilidade de começar um negócio dentro da sua casa, utilizando
os recursos que você já possui;
- Que esse negócio pode ser desenvolvido usando algumas horas do seu
dia, podendo ser conciliado com outras atividades do seu dia a dia;
- Um negócio onde o que você faz hoje pode trazer resultados ao longo do
tempo;
- Que com o crescimento desse negócio você pode optar por deixar seu
emprego e viver somente dos ganhos dele, podendo trabalhar de onde
quiser;
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- Que você pode multiplicar esse seu negócio e escalar seus ganhos, seus
resultados financeiros;

Imagina poder trabalhar fazendo o que você ama, sem sofrer humilhação no

trabalho, a cobrança de chefe, patrão e sem o aborrecimento de ter horário

para entrar e não ter horário para sair.

Parece exagero, né?

Mas eu posso garantir que não, pois eu vivo isso!

Se você está aqui, é porque está disposto a empreender. A montar um negócio

lucrativo. 

Como montar um negócio com pouco dinheiro 

No capítulo anterior eu falei sobre diversas possibilidades de negócios online e

como eu disse, vou falar nesse e-book sobre a possibilidade de ter um negócio

online focado em info produtos, produtos digitais.

Escolhi essa opção, por ter experiência com meu negócio online e também

porque na minha opinião é uma das opções que requer menos investimento e

tem um potencial incrível para excelentes resultados. 

Você pode construir uma RENDA PASSIVA com seu negócio online.
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Marketing de Afiliados é uma forma de divulgação online na qual o afiliado

divulga produtos e serviços dos produtores, anunciantes em troca de comissão. 

Esse mercado ganhou repercussão nos Estados Unidos, com a empresa

Amazon.com, que começou a disponibilizar a opção de trabalhar com seu

programa de afiliados. De lá pra cá ganhou atenção de vários países, inclusive

o Brasil.

O que é um Afiliado 
Afiliado é a pessoa que recebe ganhos financeiros, comissões para promover,

divulgar produtos de outras pessoas (de produtores). São produtos digitais,

como: e-books, palestras, cursos, vídeos, podcasts e outros.

É o responsável por levar os interessados pelo produto aos produtores e para

isso recebe comissões, que dependendo do produto variam de 20% a 70% do

valor do produto.

Para se tornar um afiliado é muito simples e gratuito. Basta se cadastrar nas

plataformas de afiliados. Daqui a pouco, vou te apresentar algumas plataformas

de info produtos. 

O que faz um Afiliado?
A primeira coisa que é preciso ter em mente é que ser afiliado é muito mais

que vender produtos, e na verdade eu gosto de dizer “solucionar problemas” no

lugar de vender.

Quando eu falo isso para as pessoas, elas me olham com uma cara meio

desconfiada, pois infelizmente o marketing digital ainda é visto como uma

maneira de enganar os outros.

Mas, o que eu realmente faço é ajudar as pessoas a resolverem seus

problemas, e se eu não tenho a expertise para fazer isso, procuro um produto

digital em alguma plataforma de afiliado para indicar para essa pessoa.
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Ah! Mas então você é uma vendedora de produtos digitais! As pessoas podem

afirmar, mas na verdade eu faço a intermediação entre a solução do problema e

o indivíduo que precisa dessa solução.

A maioria das pessoas não conhece uma plataforma de afiliados, não sabe

que existem milhares de produtos e que, com certeza, existirá algum que

resolverá o problema que ela está enfrentando.

Sendo assim, meu canal no Youtube, meu blog, minha fanpage, são na

verdade locais onde as pessoas recebem muito conteúdo gratuito e também

indicações de soluções para vários problemas. ´

É mais ou menos quando alguém lhe pergunta onde fica uma determinada rua

e você não sabe, normalmente acabamos falando para a pessoa procurar a

informação em um local mais propício, como um comércio próximo, ou até

mesmo um posto policial.

Viu? Você resolveu o problema da pessoa “indicando” uma solução que você

não possuía no momento.

O mercado de afiliados é a mesma coisa. Cada um trabalhando em seu nicho

de mercado (vou falar daqui a pouco sobre isso), consegue ajudar milhares de

pessoas a encontrarem soluções para seus problemas e dores.
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Dentro desse tipo de trabalho é preciso ter em mente algumas regras básicas

para se dar como afiliado:

1 – Conheça seu público como a si mesmo 
Parece um mandamento da bíblia, mas estou cansada de ver afiliados apenas

tentando “empurrar” produtos, sem conhecer direito o público.

Quando você conhece bem as dores e problemas da audiência, consegue

produzir soluções (se quiser ser um produtor), ou encontrar produtos que

resolvam essas dúvidas.

Depois que você tem conhecimento do seu público, é importante fazer uma

coisa que muitos afiliados não fazem.

2 – Ofereça conteúdo de qualidade para sua audiência
É exatamente isso que eu faço no blog, e também nos meus outros canais de

comunicação.

Quando você se preocupa e produz conteúdo de qualidade para seu público, se

torna, para eles, como um especialista naquele assunto.

Assim, o público sempre que tiver alguma dúvida visitará novamente sua

página, seu canal, seu blog, para procurar soluções para suas dúvidas.

3 – Nunca ofereça soluções falsas para o público 
Na pressa de ajudar seu público, você pode cair na tentação de oferecer o

primeiro produto que aparecer.

É importante ter certeza que aquilo que está indicando fará mesmo bem para a

pessoa, pois se isso não ocorrer, seu nome e reputação estarão em jogo.

Coloque-se no lugar do seu público e avalie se aquilo que está tentando

oferecer, realmente vai ajudar essas pessoas. Essa regra é muito fácil de ser

entendida, você também não ficaria bravo se alguém te indicasse um produto

ruim?
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Logo atrás dessa regra, podemos puxar uma outra, que é extremamente

importante e por causa de algumas pessoas que trabalham errado, o nome do

marketing digital fica ainda na obscuridade: 

4 – Seja honesto na sua comunicação
Muitas pessoas condenam o marketing digital porque, realmente, ele está cheio

de gente metida a esperta e que vive enganando as pessoas.

Assim, se alguém do seu público perguntar alguma coisa que você não saiba

efetivamente, seja honesto e diga que vai procurar, ou indique alguém que você

sabe que terá essa informação.

Mesmo que essa indicação não seja de um produto que você irá ganhar

comissão, é importante ser transparente, pois um ato de bondade

descompromissada nunca será esquecido.

O bem que você faz hoje, retornará um dia em forma de prosperidade e

sucesso.

Prestando atenção nessas 4 regrinhas básicas que coloquei acima, será muito

fácil ter um negócio online de sucesso e que realmente ajuda as pessoas a

terem seus problemas resolvidos.
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Atualmente existem várias plataformas de afiliados no mercado digital e cada

uma com sua estrutura e programa de afiliado.

Vou apresentar as duas plataformas Brasileira de info produtos, as mais

conhecidas e explicar os critérios de afiliação.
  
Como funciona uma Plataforma de Afiliação?
Uma Plataforma de Afiliação é uma empresa que comercializa produtos

digitais, info produtos através da internet. Para essa comercialização faz-se

necessário a presença de 3 públicos: Produtor, Afiliado e Cliente.

Produtor: é pessoa Física ou Jurídica (empresa) responsável por criar

conteúdos digitais de vários tipos para vender, como: e-books, vídeos, cursos e

podcasts, que ao publicar seus materiais para serem comercializados pela

plataforma passa a usufruir de vários recursos de automatização, segurança e

divulgação.

Afiliado: é a pessoa que deseja receber ganhos financeiros, comissões para

promover, divulgar produtos de outras pessoas. A forma utilizada para

divulgação dos produtos é através do Marketing Digital.

Cliente: é o público alvo, aquele que foi impactado pela ação de Marketing

Digital realizada pelo Afiliado e que adquiriu um produto disponibilizado em uma

Plataforma de info produtos.

A Plataforma de Afiliação funciona como uma vitrine, onde ficam

armazenados os produtos digitais colocados pelos produtores. 

Para a comercialização desses produtos, os Afiliados trabalham na divulgação

através do Marketing Digital. A plataforma faz a intermediação entre o produtor

e o afiliado, facilitando a vida dos envolvidos na comercialização dos produtos.
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1 - Hotmart

Fundada em 2009, o Hotmart é uma plataforma de e-commerce de produtos

digitais. Foi a primeira empresa brasileira a comercializar produtos digitais e

atualmente é a maior e mais conhecida do ramo no Brasil.

Para atuar como afiliado na Plataforma Hotmart, após realizar o cadastro, é

necessário afiliar-se ao produto que deseja divulgar e após afiliar-se será

gerado um link de afiliado. 

Através do link de afiliado o Hotmart controla quem realizou a venda e repassa

as comissões.

Critérios para Afiliação no Hotmart
O processo de afiliação é simples e gratuito. É necessário:

- Possuir e-mail válido;

- Possuir documento de identidade

- Ser maior de 18 anos;

- Possuir conta bancária.
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2 – Monetizze

A Monettize também é uma plataforma Brasileira que trabalha com info

produtos e produtos físicos.

Funciona da mesma forma que a Hotmart. É uma vitrine de produtos físicos e

online, faz o processo de intermediação entre produtor/afiliado/cliente.

Os critérios para afiliação na Monetizze são os mesmos da Hotmart, sendo

necessário: 

- Possuir e-mail válido;

- Possuir documento de identidade

- Ser maior de 18 anos;

- Possuir conta bancária.

Agora que você conheceu os conceitos básicos do marketing de afiliados,

vamos aos 3 passos importantes para a construção do seu negócio online de

sucesso.
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Definir o Nicho de Mercado 

Sem dúvida, definir o nicho de mercado será a coisa mais importante a fazer

quando começar seu negócio digital.

Particularmente, já vi empreendedores iniciantes demorarem vários dias e até

semanas para resolver qual nome de domínio escolher, dentro de um nicho de

mercado específico.

Mas, por que essa definição é tão importante se em algumas estratégias

podemos trabalhar com vários tipos de assuntos e produtos diferentes?

É verdade que no marketing digital você poderá trabalhar com o produto que

desejar, porém sempre é indicado definir seu público alvo e para isso é preciso

definir o nicho de mercado para atuar. 

Entenda o que é nicho de mercado
A expressão nicho de mercado é típica do marketing convencional e chegou

com tudo no digital também, pois é básica para quem deseja trabalhar com

vendas, como é o caso dos afiliados.

Entenda que nicho de mercado é a divisão obtida da preferência e necessidade

de um determinado número de pessoas, denominado público.
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Assim, dentro do assunto geral shampoo para cabelos, temos as pessoas que

possuem cabelos cacheados e preferem um tipo de produto específico para a

necessidade desses fios.

Em um assunto (mercado) geral, podem existir vários sub-assuntos, também

chamados de micro nichos e que na verdade são melhores de trabalhar do

que com o assunto geral. 

Trazendo esse conceito para o marketing digital, podemos dizer que um

nicho de mercado mais abrangente atrai mais público, porém um nicho mais

específico vende com maior frequência.

Esse exemplo pode ilustrar porque definir o nicho de mercado é quase tão

importante quanto escolher o produto que desejará trabalhar.

Dentro do nicho de mercado marketing digital, existem os afiliados que

trabalham com blog, outros que preferem usar anúncios pagos e outros ainda

entendem apenas de SEO.

Perceba que cada um desses profissionais atrairá um tipo de público diferente

em seus blogs e páginas e constituirão nichos de mercado menores dentro de

um assunto mais abrangente.

Dicas para ajudar a definir o nicho de mercado mais rapidamente
Como a escolha do nicho de mercado pode ser muito demorada e confusa,

deixarei abaixo algumas dicas para facilitar essa sua escolha.

1 – Coisas que você gosta
Trabalhar em casa pela internet significa ter mais liberdade, mas quão chato

poderia ser ter que escrever conteúdo sobre um assunto que você não tem

afinidade.
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Faça uma lista das coisas que gosta e tente escolher um nicho de mercado

dentro desses assuntos.

2 – Hobbies
Se você tem hobbies, pode ser uma ótima ideia criar um projeto online sobre

esse passatempo, principalmente se você dominar o assunto, poderá até

mesmo criar um curso voltado para outros amantes desses hobbies e criar seu

projeto digital de autoridade.

3 – Coisas que você conhece bem
A maioria dos cursos digitais que existem hoje foi criada a partir da expertise

de alguém em um determinado assunto.

Hoje é possível encontrar aulas online de todo tipo de assunto, assim se você

conhece bem alguma coisa que outras pessoas também gostariam de saber,

pode ser um indicativo para definir o nicho de mercado dentro desse assunto.

O que você sabe muito e nunca pensou que poderia virar um negócio? Faça

uma lista desses assuntos e analise se vale a pena começar um projeto dentro

dele.

4 – Coisas que não gosta de jeito nenhum
Sim, podemos ter um indicativo do nicho de mercado fazendo uma relação das

coisas que não suportamos.

Isso ajudará a identificar assuntos e produtos que você não gostaria de

trabalhar, e evitar ficar perdendo tempo tentando analisar ou validar um nicho
de mercado específico.

Veja se existem produtos digitais/físicos dentro desse assunto que escolheu,

assim poderá monetizar seu projeto com links de afiliação.
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5 – Analisar a concorrência
Na sua pesquisa de páginas dentro do assunto que escolheu é necessário

analisar o tipo de conteúdo, as principais palavras chave e quem está

ranqueado melhor para cada uma.

Tudo isso é importante, porque se um nicho de mercado for muito concorrido,

pode demorar muito para ranquear seu projeto e isso pode não ser interessante

em médio e longo prazo.

Se a ideia é viver apenas desse projeto, tente fugir de nichos muito concorridos,

ou pelo menos daqueles que possuem atividade forte de grandes portais e

corporações.

Uma coisa que mudou bastante também nos últimos tempos é a liberdade de

trabalhar com mais de um nicho de mercado simultaneamente.

Hoje existem blogs que são criados como portais e que oferecem e promovem

todo tipo de produto em todo tipo de assunto, criando um verdadeiro shopping

virtual para o público.

Uma coisa importante dentro dessa prática é que esse tipo de projeto acaba

atraindo público muito frio, que ainda não está pronto para comprar nada e quer

apenas pesquisar.

Com isso as vendas podem demorar para aparecer. Por isso é interessante

definir o nicho de mercado e um assunto mais específico, pelo menos no seu

primeiro projeto.
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Estratégias para obter Resultados

Após entender a importância da escolha do nicho de mercado, vou falar

rapidamente sobre o 2º passo para seu Negócio Online.

Para o seu negócio online ter sucesso, alcançar excelentes resultados, ele

precisa estar bem estruturado e você deve conhecer e utilizar as melhores

estratégias para divulgar.

Existem diversas estratégias para trabalhar como afiliado, para divulgar seu

negócio. 

Algumas estratégias trazem mais resultados, outras nem tanto. Algumas trazem

resultados mais rápidos e outras levam um pouco mais de tempo.

Vou citar algumas estratégias que utilizo no meu negócio online e fazem toda

diferença no meu resultado.
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Estratégias para Resultados como afiliado
Eu escolhi trabalhar como afiliada autoridade e minha estrutura de negócio foi

montada em cima de estratégias onde divulgo sem investir em anúncios pagos.

Atualmente trabalho com:

- Blog: entrego conteúdo, dicas e indicações através de artigos e banners no

meu blog. Meu blog é uma referência no Marketing de Afiliados e é responsável

por grande parte das minhas vendas como afiliada;

- Youtube: entrego muito conteúdo em vídeo, digo muito, pois atualmente

tenho mais de 300 vídeos e mais de 80% deles são vídeos de dicas e

estratégias compartilhadas. 

Através dos meus conteúdos, fidelizo seguidores e esses compram produtos

que eu indico seja no Youtube ou no meu blog;

- Fanpage: tenho uma página profissional dentro do Facebook, a Fanpage.

Uma opção gratuita onde divulgo meus artigos, conteúdos em vídeos e também

os produtos como afiliada;

- E-mail marketing: tenho uma lista de pessoas que assinaram gratuitamente

para receber meus conteúdos e através de relacionamento, de entrega de

conteúdo de valor, eu faço diversas vendas por e-mail marketing;

- Instagram: estou sempre falando com minha audiência através do meu perfil

no Instagram, entregando conteúdo, compartilhando dicas e conquistando

seguidores.

Citei algumas estratégias que aplico no meu negócio e isso não quer dizer que

você deva trabalhar com todas, pois como falei anteriormente, é preciso se

identificar com a estratégia e trabalhar com aquela que mais lhe agrada.

No processo de estruturação do seu negócio online, você conseguirá identificar

as melhores estratégias para o seu perfil. 
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 A base do seu negócio online

Até aqui eu expliquei tudo que você precisava saber para montar seu negócio

online de sucesso:

1º Passo – Análise de Mercado;
2º Passo – Estratégias para Resultados e agora o 
3º Passo – Estruturação do seu negócio online e é nesse passo que
muitos iniciantes erram.

Estamos falando de um negócio profissional e sustentável. Um negócio de

sucesso é construído em cima de vários pilares, no nosso caso, em cima de

várias opções para ter resultados e algumas delas eu citei no passo 2.

Para montar essa estrutura, trabalhar de forma profissional, eu indico que faça

o mesmo que eu fiz.

Inicie buscando conhecimento!

Estude um passo a passo. Vai estudando e colocando em prática, com isso sua

estrutura será montada de forma profissional e te trará resultados e

consequentemente a multiplicação do seu projeto.
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Fiz questão de incluir este assunto, para te mostrar que esta modalidade de

negócio tem um potencial incrível de crescimento e se você seguir os 3 passos
que passei neste e-book, você terá não somente um negócio online de

sucesso e sim quantos negócios você quiser.

Com o conhecimento adquirido na estruturação do seu primeiro negócio
online como profissional, seguindo o passo 1 entendendo e escolhendo o

Nicho de mercado, na sequência, utilizando as estratégias de forma profissional

e entendendo as que mais trazem resultados, você terá grandes negócios.

Hoje tenho vários projetos na internet e isso só foi possível, porque comecei da

forma correta. Optei por ser uma profissional, por montar um negócio online

profissional.

Se o Desafios e Sucesso já traz resultados e me trouxe a tranquilidade de

trabalhar em casa, ser bem remunerada, por que ficar somente com ele?

Estou expandindo meu negócio! Isso é para te dizer que se você começar da

forma correta, esse potencial é seu também.
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O melhor passo a passo que eu conheço e olha que eu já estudei vários, é o

Fórmula Negócio Online.

O Fórmula Negócio Online é o curso TOP 1 de Marketing Digital, com centenas

de cases de sucesso. 

Eu realmente desejo, quero que você tenha um negócio online de sucesso,

uma vida cheia de conquistas e preparei uma lista de Bônus Incríveis, criados

para auxiliar você no processo de desenvolvimento do seu negócio online.

O que você precisa para ter acesso aos bônus?
Aceitar minha indicação e começar hoje mesmo a estudar o Fórmula Negócio
Online através do meu link de afiliada.  

E conheça o melhor Curso Online para Montar um Negócio na Internet

Você pode conferir todos os meus bônus clicando aqui.
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Um desses bônus é o meu apoio no início do seu negócio online e já recebi

vários feedbacks dizendo que isso fez toda diferença.

Para concluir, quero dizer que meu negócio online cresceu e eu cheguei até

aqui, porque eu acreditei e tive a atitude de começar.

Quanto mais tempo você adiar para começar, maior será seu arrependimento

por não ter começado antes.

Aproveite que o mercado online está em expansão e dê o grande passo para

seu negócio online de sucesso.

Estou esperando seu e-mail para te dar boas-vindas ao meu grupo VIP e

também providenciar seus bônus.

Seu Negócio Online de Sucesso está a um passo de iniciar. 

E comece seu Negócio Online de Sucesso Agora!

Qualquer dúvida ou informação, você tem os meus contatos logo no início

desse e-book.

Um abraço e sucesso em todas as áreas da sua vida!

Mafalda Melo
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