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Você está procurando por um bom produto para se afiliar e não sabe por onde começar? 
Muitas pessoas que estão começando passam por essa situação. Então, para ajudar nessa 
etapa, vamos deixar aqui algumas ideias:

a) Entre no Mercado de Afiliação da Hotmart para encontrar um produto para se afiliar.

Se você quer encontrar produtos que possuem maior temperatura, ou seja, que estão se destacando, 
veja a aba Mais Quentes.

Vá para a aba Primeiras Vendas para encontrar produtos que já têm sucesso entre os Afiliados que 
estão fazendo suas primeiras vendas.

O que o comprador de um produto pensa também é importante, certo? Pensando nisso, você também 
pode pesquisar por produtos bem avaliados pelos compradores na aba Mais Queridos.

b) Utilize os filtros do Mercado para encontrar os produtos com características específicas 
como tema, país, idioma e formato, entre outros.

Se você já tem uma lista de contatos ou um bom número de seguidores em suas redes sociais, 
pense: que tema pode interessar ao meu público? Assim que tiver a resposta, utilize a barra de 
busca para pesquisar os produtos por assunto.

 Se você ainda não tem uma lista de contatos, não se preocupe! Pense qual tema pode interessar 
as pessoas ao seu redor.
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c) Se você já conhece Produtores que oferecem produtos de sucesso, pode procurá-los 
diretamente no Mercado pelo nome ou número de identificação (ID). 

Bonus: quando você está apenas começando, participar de eventos para fazer suas primeiras 
conexões no mundo digital pode ser muito útil. Talvez lá, você também encontre profissionais 
que oferecem produtos interessantes aos quais é possível se afiliar. Além de pegar dicas de 
quem já está trabalhando na área!



2

Checklist Afiliados

Agora que você encontrou o produto, é hora de registrar o máximo possível de informações 
e encontrar outras para preparar sua estratégia. Nesta fase, não se esqueça de manter 
contato constante com o produtor, pois ele provavelmente poderá fornecer a maior parte 
das informações que você precisa rapidamente.

Faça uma investigação exaustiva sobre a buyer persona do produto ou o comprador ideal: 
qual a idade? É mulher ou homem? Quais idiomas fala? E os canais que utiliza? Nenhuma 
informação nunca é demais.

Na guia Sobre, veja os detalhes do produto fornecidos pelo produtor. Se você sente que 
ainda está faltando informação, não hesite em perguntar!

Não se esqueça de aprofundar os estudos do processo de venda do produto escolhido. Por 
exemplo, você pode enviar seu público diretamente para a página de vendas? Existe um 
processo de vendas mais extenso? Dessa forma, você terá mais informações sobre a 
extensão do processo, desde o recrutamento até a venda.
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Pronto para começar a trabalhar? Agora é hora de definir a melhor estratégia para 
promover o produto que você escolheu.

Sente-se e trabalhe em uma copy de vendas que vai atrair a atenção do comprador do 
produto que você está promovendo.

Se você ainda não tem uma grande audiência, que tal começar por recomendar o produto à 
sua família e amigos? Você pode simplesmente usar seus grupos de WhatsApp e redes 
sociais para fazer isso.

Se você já tem uma audiência, certifique-se de agregar valor ao tema antes de começar a 
promover o produto em suas plataformas. Claro que esta é a melhor forma de medir o 
interesse do seu público pelo seu produto. Isso também vai te ajudar a obter a "permissão" 
deles para apresentar o produto a eles, pois você já terá conseguido que essas pessoas te 
peçam informação sobre o tema anteriormente.

Escolha o canal, ou canais, que você usará para promover esse produto para o seu público. 
Também é hora de decidir se serão diferentes campanhas em cada canal.

Quando você estiver em um estágio mais avançado e quiser crescer ainda mais, obtenha o 
máximo de tráfego pago possível e aprenda como promover os produtos no Google, 
Facebook e Instagram.
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Chegou a hora da verdade.... Comece a implementar as ações e campanhas em que 
você trabalhou tanto!4
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 Por último, não se esqueça de medir os resultados das suas campanhas e vendas, e 
pergunte-se: o que posso melhorar para a próxima?6

Se depois de tudo isso, você ainda quiser saber mais sobre afiliação de produtos 
digitais e se especializar no assunto, recomendamos que participe de eventos e 
treinamentos relacionados ao assunto e liderados por especialistas.
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É muito importante que, ao longo do processo, você crie e mantenha uma relação 
muito próxima com o produtor. Escolha os canais que melhor se adequam a ambos e 
certifique-se de manter um contato constante. Isso é fundamental para garantir que 
ambos aproveitem ao máximo essa colaboração.
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