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PROMETO SER BREVE 

Só para a gente não ser mais estranhos, essa sou eu, a Gizelle Oliver. Sou 

Administradora de Empresas e atuo como Empreendedora Digital.  

Estou aqui para te ajudar na sua jornada nesse 

mercado incrivelmente lucrativo.  

Meus contatos estarão no final do e-book, 

qualquer dúvida, não hesite em me contactar.  

Bons estudos!   

 

 

TERMO DE COMPROMETIMENTO  

Todas análises mencionadas nesse livro digital, foram as que eu aprendi, através 

de cursos que fiz e algumas com os testes que apliquei em meu próprio negócio.  

Embora eu tenha me empenhado para entregar o mais completo conteúdo e 

informações necessárias para que qualquer pessoa que esteja disposta a aprender 

e aplicar alcance resultados, este conteúdo não é comprovado ou testado 

cientificamente, mas sim na prática.  

Todos podem aplicar as técnicas aqui apresentadas, mas apenas os ousados e 

dispostos alcançarão resultados. 

Atenção: 

Todos os nomes de serviços, produtos e/ou marcas mencionados aqui são 

propriedade de seus respectivos donos e são usados somente como referência. 

 

 

 

 

https://tatudodigital.com/
http://tatudodigital.com/CursoFNO


Visite o site tatudodigital.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Quando você decidi se tornar um afiliado, o primeiro passo é escolher bons 

produtos para divulgar. 

Não adianta ter a melhor estrutura para ofertar produtos ruins, mesmo que sua 

estratégia seja matadora e você consiga vender, lhe asseguro que só conseguirá 

uma vez.  

Caso trabalhe com uma lista ou se exponha para divulgar esse produto, uma vez 

“queimado” no mercado digital, será difícil mudar sua reputação. 

Por isso é importante saber escolher o produto que vai se afiliar e divulgar. 

Neste e-book você irá ver pontos importantes a serem analisados na hora da 

escolha. 

Talvez você esteja pensando: Poxa, Gizelle, você poderia ter feito uma lista com os 

melhores.  

Pois é, eu até poderia ter feito sim, mas você já ouviu aquela frase que diz “Antes 

de alimentar o mendigo, ensine-o a pescar”, então...  

Ao invés de te dar uma lista pronta eu prefiro que você aprenda escolher. 

Por que isso? Porque digamos que eu te indique um produto maravilhoso para 

divulgar de excelente qualidade e fácil conversão e você monta toda uma estrutura 

para esse produto e amanhã o dono do produto acaba com ele ou exclui sua 

afiliação. E aí? 

Você teria que vir até mim novamente para eu te informar um novo produto. 

Faz sentido para você? 

E seguindo esses passos, certamente você conseguirá escolher produtos de boa 

qualidade e que são melhores para vender. 

Bom, chega de explicações e vamos ao que interessa. 
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1 EMPATIA COM O NICHO 

 

O interessante é que o produto ao qual você vai escolher para divulgar, seja 

relacionado a um tema que você goste, pois você irá precisar criar conteúdo sobre 

esse tema. 

Já imaginou se você odeia assuntos como nutrição, saúde e academia e resolve 

vender um programa de emagrecimento?  

Não vai rolar, né?  

Então escolha um assunto que você se identifique. 
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2 PREÇO DO PRODUTO 

 

Quando você abrir o mercado nas plataformas e ver o valor das comissões, eu sei 

que seus olhos irão brilhar para os produtos que te oferta $300,00 ou $1000,00 de 

comissão (isso mesmo que você leu! Tem comissões lá até maior que isso), mas 

você, querido iniciante, não caia nessa tentação e já vou explicar o porquê. 

Produtos de ticket auto são mais difíceis de vender, é preciso criar um 

relacionamento com o cliente (que geralmente são construídas a longo prazo ou 

através de E-mail Marketing) é necessário também que você seja ou crie uma 

autoridade naquele mercado para conseguir vender produtos assim.  

Não que eu subestime sua capacidade, sei que você tem sangue nos olhos, mas é 

a minha sugestão, caso você seja um total iniciante nesse mercado. 

Então qual deve ser o valor do ticket? 

Não há valor exato, mas a regra é: quanto mais barato, melhor. Desde que você 

siga a regra do tópico a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

https://tatudodigital.com/


Visite o site tatudodigital.com 
 

3 VALOR DA COMISSÃO 

 

Tão importante quanto qual é o valor do produto, é quanto você irá ganhar de 

comissão.  

Então vamos ter o bom senso de equilibrar entre um produto que tenha um ticket 

não muito alto (que eu diria até uns $300,00) mas também que sua comissão não 

seja 5%. 

Existem vários produtos de $97,00 com comissões de 50% ou mais, que são 

excelentes para venda e para quem está começando. 
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4 TEMPO DO COOKIE 

 

É preferível que você escolha produtos com cookies longos.  

Se for infinito, melhor ainda. 

Mas afinal, o que é cookie? 

Cookies são arquivos de texto que armazenam informações.  

Quando você se afilia a um produto onde informa que o cookie é de 60 dias, isso 

significa que se a pessoa clicar no seu link, entra numa lista, por exemplo, mas vir 

a comprar somente depois de 20 dias (ou até o prazo do cookie), você ainda recebe 

comissão daquela venda. 

Por isso quanto maior o tempo do cookie melhor para o afiliado. 
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5 COMO O PRODUTO É COMISSIONADO 

 

Você já deve ter reparado, que existe a seguinte informação nos produtos: 

“Comissionado no ultimo clique” o que isso quer dizer?  

Todo produto tem muitos afiliados, então o produtor decide quem irá receber a 

comissão de uma venda. 

Existe as seguintes categorias: 

• Primeiro clique 

• Último clique 

• Primeiro e último clique 

• Clique Linear  

• Clique Variável 

O cliente pode ver a oferta do mesmo produto, através de vários links de diferentes 

afiliados.  

Quando ele decide comprar, se o produto for primeiro clique, a comissão vai para 

o link do primeiro afiliado que ele clicou, se for ultimo clique, para o último, se for 

primeiro e ultimo clique, os dois ganham (50% cada).  

Quando é clique linear, todos ganham parcelas iguais, quando é clique variável 

cada um recebe porcentagens diferentes. 

Essa cota que cada afiliado recebe é definida pelo produtor. 

Eu gosto de escolher produtos comissionados pelo último clique. E a maioria dos 

produtores também escolhem essa opção. Acho que é a mais justa. Mas isso fica 

a seu critério. 

Só achei importante que você saiba disso, para poder analisar na hora de escolher 

um produto para se afiliar.  

Já imaginou se você escolhe um produto primeiro e último clique, e você espera 

receber uma comissão X e quando for receber sua comissão ela vir meio X? 

Fique atento a esse ponto. 
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6 NÍVEL DE DESEJO 

 

Quão desejado é esse produto que você escolheu? 

As pessoas querem esse produto?  

As pessoas desejam esse produto?  

As pessoas estão buscando informações sobre isso na internet?  

E esse talvez seja o ponto mais importante a ser analisado: buscas! 

Tá, mas como vou saber se as pessoas querem o produto que eu escolhi? 

Simples! Você pode usar uma ferramenta chamada Ubersuggest ou Google 

Analytics e fazer uma pesquisa, essas ferramentas te mostram quantas buscas 

mensais estão sendo feitas daquela palavra chave. 

Já pensou você ofertar uma dieta se ninguém quiser fazer ou se ninguém estiver 

na internet buscando por uma dieta? Logo, esse ponto também é crucial. 
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7 O QUE ELE RESOLVE  

 

Fazer uma análise de qual benefício o produto entrega também é importante. 

Quanto maior for a “dor” que o produto resolver, melhor ele será de vender. 

Exemplo: Um curso de piano, resolve alguma “dor”? Não! A menos que meu sonho 

seja ser pianista eu não vou querer comprar um curso de piano. 

Não é que os cursos de piano não venda, não é isso! A questão é que se o produto 

soluciona algo que te incomoda as chances de venda são maiores.  

Exemplo: Uma mulher está louca por estar acima do peso e ver uma dieta que faz 

ela perder 10 kg em uma semana, sem sofrimento, o que você acha que vai 

acontecer? VENDA, papai! 
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8 QUÃO ÚNICO ELE É 

 

Nesse ponto, você precisa analisar, o que esse produto tem de diferencial, o que 

ele oferta que vai atrair seu cliente. 

Exemplo: Produto que ensina fazer brigadeiro gourmet.  

Eu posso ir no Google fazer uma rápida pesquisa e encontrar centenas, milhares 

de receitas de brigadeiro gourmet, logo, se esse curso não me ofertar nada a mais 

como diferencial ou exclusivo, não faz nenhum sentido eu pagar por algo que tenho 

gratuito. 

Deu para entender? 

Busque por produtos que sejam exclusivos, autênticos, únicos, ou que tenha algo 

de muito valor agregado, se for algo muito comum e de fácil acesso, as pessoas 

não compram. 
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9 LANDING PAGE 

 

Esse e o próximo tópico faz parte do nível um pouco mais avançado, mas mesmo 

você sendo um iniciante é necessário saber e aprender que um produto por mais 

excelente que seja, não vende, se não tiver uma boa Landing Page e uma boa 

Copy. 

Landing Page – Termo inglês que significa “página de aterrissagem”, que nada mais 

é que a página que literalmente você “cai” quando vai comprar alguma coisa na 

internet. É a página que apresenta a oferta do produto.  

Como saber se é uma boa página de venda? 

Analise questões como:  

O layout da página, como é? Tá 

organizado? É uma página agradável de se 

navegar? Faça a análise como se você 

fosse o cliente. Pergunte a si mesmo se 

você compraria naquela página. Te passou 

segurança? Afinal você está prestes a 

colocar as informações do seu cartão de 

crédito ali.  

Analise se a página é responsiva, ou seja, se ela se ajusta a tela do celular.  

Outro fator muito importante é, qual o formato em que o produto está sendo 

apresentado: texto ou vídeo? Testes feitos por tops afiliados e grandes produtores 

já comprovaram que landing page com vídeo convertem mais.  

Mais uma vez, não é que produtos apenas com texto não venda, só estou te 

sugerindo opções com mais chances de conversão. 

Veja se essa página mostra depoimentos de pessoas que já adquiriram o produto. 

Páginas com depoimentos ativam o gatilho mental da prova social, que ajuda muito 

na hora da venda. 
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10 COPYWRITE  

 

A definição para Copywrite é: texto persuasivo com objetivo de fazer o leitor tomar 

uma ação. Conhecida popularmente no mundo digital como copy, esse termo se 

refere ao texto de venda.  

Todos fatores que já mencionei são 

importantes no processo de venda, 

mas eu diria que é a Copy que faz a 

venda no final das contas. Pois é aqui 

que é apresentado o produto, os 

benefícios, a garantia, o preço, etc.  

Se o texto não for bom, não vende! 

E como saber se a Copy é boa? 

Se você tem conhecimento sobre gatilhos mentais, estruturas de copy, que pode 

variar dependendo do objetivo da copy, você vai saber analisar se a copy é boa ou 

não.  

Mas se você não faz ideia do que é isso vou te dar uma dica de ouro que vai te 

ajudar a escolher boas copys: 

Assim que escolher um produto assista o vídeo de venda, se você sentir vontade 

de comprar o produto, a copy é boa! 

Pronto! Simples assim. 

O objetivo da copy é te envolver e fazer sentir o desejo de adquirir aquele produto, 

mesmo que você nem precise, e quando a copy é boa, você nem termina a 

apresentação e já pensa: Meu Deus eu preciso desse produto, cadê o botão de 

compra! 
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11 O PRODUTO É BOM? 

 

Essa análise pode ser feita através da página de 

vendas do próprio produto com os relatos dos 

clientes, pode ser olhado nos comentários no 

site desse produto, canais nas mídias sociais, ou 

no site Reclame Aqui. 

Todos produtos deixam rastros, positivos e 

negativos.  

Por isso opte por escolher um que já está sendo 

mais elogiado que criticado no mercado. 
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CHECK LIST 

 

Vamos ao Check list do que vimos para escolher um ótimo produto para promover 

como afiliado: 

1 Empatia com o nicho 

2 Preço do produto 

3 Valor da comissão 

4 Tempo do Cookie 

5 Como o produto é comissionado 

6 Nível de desejo 

7 O que ele resolve 

8 Quão único ele é 

9 Landing Page 

10 Copywrite 

11 O produto é bom? 
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CONCLUSÃO 

 

Bom, a partir de agora você já sabe todos os pontos importantes a serem 

analisados na hora de escolher um produto para promover. 

O próximo passo é ir na sua plataforma, Hotmart, Monetizze, Eduzz, e fazer esse 

exercício de escolha do produto. 

Importante: 

Você não precisa comprar todo produto que vai promover, mas lembre-se que você 

não consegue vender um produto que não compraria para si. 

Não faça só por dinheiro. 

Embora nosso intuito final, seja a venda, quando você decide, realmente ajudar as 

pessoas a resolverem um problema através do produto que você oferta, suas 

vendas simplesmente disparam. 

E se você sonhar ser um afiliado de sucesso, não basta apenas escolher bons 

produtos, precisa ter uma estrutura e estratégias para vender. 

Se esse é o seu caso clique no botão abaixo e conheça o treinamento que eu fiz e 

recomendo para quem quer ter sucesso no mercado digital. 

 

Conhecer Agora 
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CONTATO 

 

WhatsApp 

E-mail 

Instagram Gizelle Oliver 

Instagram Tá Tudo Digital 

tatudodigital.com 
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