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O PORQUE DESTE EBOOK

Introdução

O assunto do momento é:
Ganhar Dinheiro em HOME OFFICE...

Quem nunca pensou em trabalhar em casa e ainda poder 
faturar alto?
Não ter que pegar o carro, não ter que acordar mais cedo, e 
poder trabalhar do seu jeito, no seu tempo, no conforto de 
casa.

Acho que eu não preciso convencer ninguém de que 
trabalhar em Home Office é tudo de bom, né?

Pra começar, você não vai mais perder tanto tempo no 
trânsito, todo santo dia... Pense em quantas horas você vai 
ter de volta na sua vida, sabe o que você poderia estar 
fazendo nestas horas livres que você vai ganhar? 
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Aposto que você já sabe... e que você já tem um monte de 
idéias na cabeça... Mais tempo para as crianças, um almoço 
mais calmo, um chopinho no fim da tarde, um fim de semana 
esticado na praia, de quinta a domingo, sem o chefe na cola 
te ligando a todo momento... 

Este tipo de coisa que vai te deixando bem frustrado, com 
angústia e insatisfação... E pensando que nunca terá saída...

A boa notícia é que tem saída, existe sim uma luz no fim do 
túnel. Uma forma muito mais inteligente de se trabalhar 
sem ter que abrir mão da sua vida.

A idéia é ajudar você a montar e manter seu negócio de 
sucesso, altamente rentável, e que pode ser em Home Office 

Vou ajudar você a trabalhar no seu próprio ritmo, e com 
certeza sua vida ficará bem mais colorida

Por isso hoje vou te mostrar como o seu Sonho de Home 
Office pode virar realidade também, assim como o meu.

Se prepare, pois o que eu vou te contar agora pode mudar 
sua vida para sempre, e para melhor.
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UM POUCO SOBRE MIM:

Meu nome é Juliana Zammar
Eu trabalho em “Home Office” desde 2009, logo em 
seguida que minha filha nasceu.

Confesso a você que não passa pela minha cabeça 
nem de longe, mudar meu estilo de trabalho, amo 
trabalhar em casa.
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Desde cedo trabalhei em negócio próprio de família, a 
empresa cresceu e depois de uns 20 anos precisamos 
fechar as portas, pelo simples motivo: chegamos à triste 
conclusão de que trabalhávamos muito e ganhávamos 
pouco.

Foi quando casei e fui morar em Curitiba, sem trabalho 
comecei a fabricar e vender produtos aromáticos, depois 
comecei a lidar também com importação. 

Tudo em casa mesmo. Vendia pelo Orkut e depois pelo 
Facebook. Em seguida abri um E-commerce para ampliar as 
vendas.

Mas, sonhando vôos mais altos, sempre pesquisando na 
internet, descobri que existe um comércio de produtos que 
não são físicos, são os Produtos Digitais, e me apaixonei 
pela idéia. 

Fui mais a fundo nesta pesquisa e só vi vantagens neste tipo 
de produto.

Decidi: Quero vender produtos digitais!!!

“QUERO FAZER O DINHEIRO TRABALHAR PARA 
MIM, NÃO O CONTRÁRIO”
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Apesar de meu e-commerce ir bem, produtos físicos sempre 
causam algum tipo de transtorno, ou na matéria prima, ou 
na produção, ou no transporte, em alguma etapa podem 
acontecer problemas.

Já no Produto Digital não. E ainda não existem custos de 
matéria prima, nem de transporte, etc. 

E o melhor: O Produto Digital é Criado Uma Vez 
Apenas e Pode Ser Vendido Infinitas Vezes.

E é isso que você vai aprender aqui: 

O Negócio do Futuro: Um modelo de negócio altamente 
rentável, que depois de montado trabalha quase no 
automático, te dando tempo e liberdade.

Este é um mercado novo no Brasil, e totalmente promissor.

Mas não se preocupe que você não vai precisar criar 
nenhum produto, ok? (só se você quiser)

A idéia é vender os Produtos Digitais ou 
Infoprodutos como Afiliado de outros Produtores, 
mas você não vai precisar ser chato, correr atrás 
das pessoas e implorar para elas comprarem. 

NEGÓCIO DO FUTURO                                                     www.sonhodehomeoffice.com



E as comissões são bem gordas (mais de 50% na 
maioria das vezes) 

Mas como uma comissão tão alta é possível? 
Exatamente por ser um produto digital, e não existir 
despesas com matéria prima para a produção. 

Então ambos ganham  >>>  Produtor e Afiliado. 

É um Ganha Ganha.

Existe um método testado e garantido que se aplicado 
corretamente é uma máquina de fazer dinheiro.

Continue comigo e você vai entender.

P O R  I S S O  C R I E I  E S T E  E B O O K  , U M  PA S S O  A  
PA S S O  C O M  U M  P L A N O  D E  A Ç Ã O  D E  3 0  
D I A S  PA R A  VO C Ê  M O N TA R  S E U  N E G Ó C I O  .

Vamos lá???
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DIA  01

ESCOLHA DO NICHO
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Esse é um dos passos mais importantes, se você fizer uma 
escolha errada aqui, todo seu planejamento estratégico vai por 
água baixo.

Estou falando da escolha do nicho, mas o que é nicho? 

>> A grosso modo, Nicho de Mercado seria o um mercado 
pequeno e específico dentro de um mercado maior.

Vou dar alguns exemplos para você entender melhor:

Na área de “Saúde” temos o nicho de “Musculação”, mais 
específico “Musculação para Mulheres”, e ainda mais: 
“Musculação para Mulheres – Treino de Pernas”

Um nicho é um assunto ESPECÍFICO de interesse comum a um 
grupo de pessoas.

Tem uma grande diferença entre MERCADO e NICHO. 

Quanto mais específico você for, mais conversão você terá.



DIA  01
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Vou dar uma lista agora de MERCADOS que você pode trabalhar 
como Afiliado:

1 - MERCADO: Saúde 
NICHOS:
• Como controlar a ansiedade
• Ganhar massa muscular
• Segredos da dieta Ducan

2 - MERCADO: Relacionamento 
NICHOS:
• Como arrumar namorado (a)
• Como melhorar desempenho sexual
• Como educar os filhos

3 - MERCADO: Hobby ou LifeStyle
NICHOS:
• Melhores lugares para surfar
• Como viajar o mundo gastando pouco
• Mágicas para festas infantis

4 - MERCADO: Dinheiro 
NICHOS:
• Como investir em ações
• Como abrir uma franquia online
• Como ganhar dinheiro com Adsense



DIA  01
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5 - MERCADO: Treinamentos
NICHOS:
• Como programar em PHP
• Novas técnicas em Ortodontia
• Como instalar Ar Condicionado

Para a escolha do nicho você deve ir de acordo com os 5 tópicos a 
seguir. 

>> SIM, a resposta deve ser Positiva para a maioria deles.

1- O nicho é uma atividade que você é expert? Que você trabalha 
ou que seja sua profissão?

2- Sobre esse nicho você conseguiria falar com uma pessoa 
durante duas horas tranquilamente?

3- Esse assunto, por mais que você não saiba muito, você tem 
interesse em aprender?

4- Esse nicho pode ter relação com algum problema que você 
tem ou teve (por exemplo: você tinha sobrepeso e agora está 
com seu peso ideal)

5- É um mercado lucrativo?

Perfeito! Nessa altura você já deve ter em mente algum 
mercado e o nicho que você poderia trabalhar. 



DIA  02
PESQUISA DE MERCADO
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Vamos fazer a pesquisa de mercado agora.

>> Faça uma lista de pelo menos 5 nichos que gostaria de 
trabalhar e vá eliminando um a um conforme as pesquisas 
encontradas.

**Nem sempre um nicho muito procurado é um nicho 
bom, pois você enfrentará muita concorrência

>> Pesquise se existe muita procura, use:
• Google Adwords
• Youtube, 
• Google Instant,
• Yahoo Respostas e
• Fóruns

Veja o que seu público está procurando. 
Que palavras eles estão usando?

>> Anote todas as idéias que for tendo.Um trabalho como 
afiliado sem a pesquisa de mercado não vai para frente, esse 
MODELO DE NEGÓCIO que você está acompanhando está bem 
detalhado para você fazer tudo certinho.



DIA  03
HOTMART . BCASH . PAYPAL
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>> Cadastre-se no Hotmart (é gratuito) 

Hotmart é a principal plataforma de produtos digitais 
atualmente. É como se fosse um shopping onde os produtores 
disponibilizam seu infoprodutos para serem comercializados

Familiarize-se e vá até a aba MERCADO, encontre alguns 
produtos que estão relacionados ao nicho que você escolheu. 

**Produtos mais quentes são os mais indicados, mas não é uma 
regra.
Feito isso, afilie-se a estes produtos.

Para receber as suas comissões, você precisará se cadastrar nas 
duas plataformas financeiras integradas ao Hotmart.

>> Crie uma conta no Bcash (gratuito)  

>> Crie uma conta no PayPal (gratuito)

http://www.hotmart.com.br/
http://bcash.com.br/
https://www.paypal.com/br/home


DIA  04 e 05
PAUTA DE CONTEÚDO
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Você vai precisar de conteúdo, pois suas vendas vão acontecer 
através de um Blog ou através de Email Marketing, ou ambos 
(ideal)

Mas, por que ter um Blog?

>> Você terá total controle sobre seu conteúdo e anúncios. 
Você constrói seu negócio em cima do que é seu, e não em 
plataformas que podem te excluir a qualquer momento e 
colocar tudo a perder.

>> Você irá interagir com seu público, ganhará o interesse das 
pessoas, gerando valor e confiança.

>> Através de Marketing de Conteúdo você consegue atingir 
um número enorme de pessoas que estão diretamente 
interessadas no seu assunto.  É muito mais barato e você não 
corre o risco de ser simplesmente banido



DIA  01
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Através desta pauta, você vai se basear durante todo 
processo estratégico como Afiliado. 

Então vamos lá:

• Pesquise as palavras chaves mais buscadas pelo seu nicho 
• Liste as palavras e 
• Crie os títulos em cima destas palavras chaves

>> Com isso você terá uma pauta de conteúdo, o que 
adianta seu trabalho mais pra frente. 

Você poderá entregar conteúdo para seu nicho de diversas 
maneiras:

• Artigos de texto em seu blog
• Artigos por email
• Artigos em PDF
• Slides
• Vídeos
• Áudios
• Mapas mentais
• Fluxogramas.... etc.

>> Entenda que através desta Pesquisa você conhecerá o 
seu Público e começará a descobrir o que o ele “Busca 
Secretamente”.



DIA  06 ao19
ESCREVER OS ARTIGOS
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Agora você vai começar a escrever os artigos. 

>> Não se apavore, é mais fácil do que você imagina.
Eu também nunca tinha escrito uma postagem sequer... 

Mas, quais são os requisitos?

• No mínimo 600 palavras.

• Repetir a palavra chave várias vezes no texto.

• Quebrar o texto em pequenas partes para facilitar a leitura.

• Escrever com o conceito de Pirâmide Invertida (o melhor no 
começo)

• Colocar imagens (de boa qualidade)

Lembre-se, 70% do trabalho de escrever artigos é PESQUISA.
E este trabalho também pode ser terceirizado. (Workana)

Agora, você terá de 10 a 12 artigos prontos para seu Blog. Você 
pode dividí-los em Categorias.



DIA  20
DOMÍNIO + HOSPEDAGEM
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>> Parabéns, mais da metade do caminho percorrido!

Agora é hora de registrar um Domínio. 

Sabe o que é um domínio?
É o endereço do seu site, o meu por exemplo é:
www.sonhodehomeoffice.com

DICAS PARA UM DOMÍNIO PERFEITO:

O ideal é registrar o “.com ” e “.com.br ” para que sua marca 
fique a salvo

Use palavras de Poder e Seja criativo mas evite:

• Nome muito longo
• Traços símbolos e números
• Nome difícil de pronunciar

É mais fácil a pessoa se lembrar de um domínio limpo, sem 
números e com poucas palavras.

http://www.sonhodehomeoffice.com/
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Você pode incluir no domínio, uma das palavras chaves mais 
buscadas do seu nicho. Isso ajuda no SEO.

Escolha sites confiáveis  para registrar domínios.

>> Gosto do Registro.br para  “.com.br”
Você paga R$30,00 (trinta reais) por ano por domínio.

>> Para domínios “.com” eu uso a  UolHost

***Fique atento, existem algumas empresas que 
registram seu domínio, onde você não é o dono, o registro 
fica no nome deles, Cuidado*** 

As duas empresas citadas acima são super confiáveis, são as que 
eu uso.

Agora vamos registrar uma Hospedagem.

O que é hospedagem?

Sabe o domínio que você registrou no Registro.br? Então, ele 
precisa se hospedar, precisa ter um lugar para morar, não acha? 

O melhor site para contratar hospedagem, com certeza é o 
HostGator com planos a partir de R$9,99 por mês. É altamente 
confiável . Possui Cpanel fácil de usar, em português, e é o jeito 
mais simples de criar sites em Wordpress. É a que eu uso!!

https://registro.br/
https://registro.br/
http://www.uolhost.com.br/registro-de-dominio.html
http://sonhodehomeoffice.com/hostgator


DIA  21
INSTALE O WORDPRESS
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Seu domínio e hospedagem já devem estar prontos para uso. 
Instale o WordPress e escolha o tema que mais lhe agradar 

Existem mais de 3000 temas gratuitos.

É interessante que instale alguns Plugins que fazem toda a 
diferença no seu Blog.

>> 6 PLUGINS ESSENCIAIS:

1 - W3 TOTAL CACHE - GRÁTIS
Ele aumenta drasticamente a velocidade do seu blog, deixando 
o usuário com uma navegação melhor.

2 - WORDPRESS SEO (BY YOAST) - GRÁTIS
Ele permite que você configure praticamente tudo de SEO no 
seu blog.

E no resultado da avaliação, ele explica a você o que 
exatamente pode ser melhorado para que sua página suba no 
ranking das pesquisas do Google para uma determinada 
palavra-chave
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3 - GOOGLE ANALYTICS FOR WORDPRESS (BY YOAST) - GRÁTIS
Ele instala o Analytics no seu site e oferece poderosas 
configurações para tracking no Google Analytics.
Ter o Google Analytics instalado no seu site é uma obrigação 
para você saber como ele está indo e como você deve melhorá-
lo.

4 - FLARE - GRÁTIS
É um plugin excelente para compartilhamento social.
Nele, você pode escolher três opções para posicionamento:
• No início do seu artigo;
• Na lateral do seu blog (direita ou esquerda);
• No final do seu artigo.

5 - PRETTY LINK - GRÁTIS
Este plugin transforma links “feios” em links “bonitos”, sendo 
extremamente úteis para links afiliados.
Além de permitir você customizar seus links, ele armazena na 
sua base de dados quantas vezes o link foi clicado. Bem útil para 
você avaliar quais ferramentas possuem maior afinidade com 
seu público.

6 - SEO FRIENDLY IMAGES - GRÁTIS
Esse plugin coloca automaticamente alt e títulos em todas as 
suas imagens.
Blogs que utilizam muitas imagens em seu conteúdo, precisam 
de um plugin desse tipo para economizar tempo.



DIA  22 e 23
PUBLIQUE OS POSTS NO BLOG
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BLOG PRONTO

PLUGINS INSTALADOS

Agora procure imagens de boa qualidade para cada artigo que 
você já preparou e publique-os em seu Blog.

***Mas cuidado, você não pode usar imagens do Google 
por exemplo, pois as fotos tem direitos autorais. 

Existem muitos sites que fornecem fotos gratuitas. 
Tem um post lá no Blog sobre isso e lá tem os links dos sites.

Não esqueça de usar técnicas de SEO nas suas publicações.



DIA  24
E-MAIL MARKETING
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Agora você vai precisar contratar uma empresa de Email 
Marketing, e vou te explicar o porquê.

>> Ter uma lista bem construída e responsiva é quase 
uma licensa para imprimir dinheiro.

Mas que Lista?

A lista de emails. Emails das pessoas interessadas no assunto 
que você esta falando, que serão seus compradores em 
potencial.

As pessoas vão deixar seus emails no seu blog, em troca de algo 
que você tem a oferecer (informação gratuita).

Com estes emails em mãos, você vai configurar uma sequência
de emails no  autoresponder (configuração feita apena uma 
vez), que vai passar a entrar em contato com elas pelo tempo 
que você programar. 

E durante este processo, irão acontecer as vendas.
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Então você configura o autoresponder apenas uma vez e deixa 
ele trabalhando no automático pra você?
Isso mesmo!!!

Ele é indispensável. Qualquer curso que disser que você não 
precisa, pare de fazer na hora.

EXEMPLOS DE EMPRESAS DE AUTORESPONDER: 

>> AWEBER (a que eu uso)

A Aweber é com certeza um dos mais utilizados e que mais 
entrega na caixa de entrada. Você pode utilizá-lo durante um 
mês inteiro de graça. 
Eu e grande parte dos maiores empreendedores online 
utilizam, você pode facilmente criar ilimitadas listas, de nichos 
diversos, e ainda criar uma sequência de e-mails automática, 
onde com o conhecimento certo, você criará um perfeito funil 
de vendas totalmente passivo para o seu negócio online…

>> MAILCHIMP
>> E-GOI
>> GET RESPONSE...

http://sonhodehomeoffice.com/aweber


DIA  25 e 26
SEQUÊNCIA DE E-MAILS
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Chegamos a uma parte importantíssima do planejamento.

Agora você vai programar aquela sequência de emails que 
comentei.

>> DICA: 

• Evite emails longos, vá direto ao ponto.
• Coloque uma CTA (Call to action) VISÍVEL.
• Use e abuse da reciprocidade, é um dos gatilhos mentais mais 
fortes.

Cuidado para sua mensagem não ser considerada SPAM, se isso 
acontecer ela vai direto para a lixeira, e seu potencial cliente 
nem receberá seus emails...

Para isso Evite:

• Excesso de negrito, itálico e sublinhado
• Fotos (apenas 1)
• Excesso de Palavras como Desconto, Preço, Dinheiro, 
Promoção

E, JAMAIS compre lista de emails.



DIA  27
MÍDIAS SOCIAIS
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Agora esta na hora de você criar uma Fanpage no Facebook para 
promover seu blog.

O ideal é que você se inscreva em diversas outras mídias sociais 
como:
• You Toube
• Google Plus
• Linkedin
• Twitter

Vc deve estar pensando:  Não vou dar conta de tudo isso...

Calma, Existe uma maneira de automatizar todas as mídias 
sociais: o HootSuite

Ele fica automatizado com o site, e a cada nova postagem as 
redes sociais também recebem o conteúdo...

E ai, está gostando?
Agora estamos quase lá....



DIA  28
PUBLICAÇÃO NAS MÍDIAS
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Faça algumas postagens na Fan Page, e tente colocar algo nas 
outras mídias também.

Poste conteúdo de qualidade, assuntos que estão na mídia como 
Globo e R7, dê sua opinião sobre o assunto, e tente engajar as 
pessoas.

Uma dica é fazer perguntas  ou falar sobre assuntos polêmicos, 
pois quanto mais curtidas e comentários mais suas postagens vão 
circular.

Postar curiosidades e histórias também deixam suas postagens 
mais interessantes.

E, não esqueça: 

>> Agradeça e Responda todos os comentários, isso 
gera engajamento.



DIA  29
REVISÃO GERAL
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Ai que frio na barriga....

Hoje é dia de revisar tudo, eu disse Tudoooo.

Confira se tudo está funcionando, navegue pelo Blog e teste a 
Sequência de emails do autoresponder.

Ah, para garantir teste o Blog também em outros dispositivos 
como celular, tablet...



DIA  30
COLOQUE NO AR
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Chegou o grande dia!!! 

Coloque seu Projeto no ar!

Convide amigos para Seu blog, para sua Fan page, publique 
conteúdo em grupos relacionados e faça network.

E, não esqueça de cuidar das métricas do seu blog.



Conclusão
E agora, você está feliz ou apavorado?

Muita gente tem medo de tentar, tem calafrios só de 
imaginar uma mudança, o medo do desconhecido...
Mas você não está mais sozinho. Eu vou te ajudar!!!

Talvez você não saiba que esta mudança pode acontecer aos 
poucos.

Algumas horas por dia, paralelamente ao seu trabalho, 
depois do expediente, e quando seu negócio estiver mais 
lucrativo, ai sim o plano B se tornará seu plano A, sua 
principal fonte de renda.

Mas se você esta sem trabalho, então mergulhe de cabeça.

Não espere os Astros estarem Alinhados, não 
espero o Momento Perfeito, este momento as vezes 

não chega nunca, então comece agora!
Chega de perder tempo. 

Dê o primeiro passo!!!
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Agora você deve estar se perguntando...

>> Consigo fazer sozinho e de graça? 
Talvez sim! 
Pode tentar, você já sabe os passos.

Eu tentei fazer sozinha e depois de perder mais 
de um ano eu desisti e comprei um curso que me 
pegou pela mão e transformou a minha vida. 

E me arrependo de ter demorado todo este 
tempo, lutando sozinha com um milhão de 
informações desordenadas na cabeça e sem 
saber como fazer a coisa acontecer.

Não quero que você cometa erros básicos que custem a 
realização de um sonho. Agora você não está sozinho!

Espero que você tenha gostado e que este Ebook te ajude 
a criar e alcançar a sua liberdade financeira. Só com ele 
você já pode alcançar resultados incríveis e avassaladores. 

Porém, se quiser se aprofundar mais nesse mundo do 
Marketing Digital e conseguir triplicar seus ganhos de
forma rápida e automatizada, 
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eu indico fortemente o Treinamento Fórmula Negócio 
Online, do Alex Vargas que é o melhor curso do momento 
e mostra em vídeoaulas o passo a passo para se tornar um 
empreendedor trabalhando com programas de afiliados, 
podendo gerar rendimentos absurdamente altos com o 
método que ele utiliza e explica nesse curso. 

Vale a pena ver o vídeo dele aqui e conferir. 

Além do curso excepcional, você também terá 
acesso a uma área restrita com um grupo fechado 
somente para os alunos do curso, o que facilita muito 
na hora de tirar qualquer dúvida relacionada a 
qualquer assunto do curso. 

E o custo, você vai cair de costas (no bom sentido) 
quando descobrir. 

Melhor custo-benefício, eu fiz este curso 
recomendo para todos os profissionais do marketing 
digital, principalmente para os iniciantes.

NEGÓCIO DO FUTURO                                                     www.sonhodehomeoffice.com

http://sonhodehomeoffice.com/recomendoFNOinicial
http://sonhodehomeoffice.com/recomendoFNOinicial
http://sonhodehomeoffice.com/recomendoFNOinicial


Quero agradecer imensamente por chegar até aqui comigo. 
Eu acredito que com o conhecimento correto e as boas 
conexões, você consegue ir onde nem mesmo imaginava um 
dia.

Se eu consegui, com certeza você também conseguirá.

Te convido a Visitar o Blog e quero que fique a vontade para 
deixar suas dúvidas ou sugestões pois quero realmente te 
ajudar.

Te aguardo por lá...

Grande abraço

Juliana Zammar

Experimente o Sonho de Home Office!!!
O caminho não é extremamente fácil, mas sabendo o caminho 

você vai chegar lá.

EBOOK NEGÓCIO DO FUTURO 1.0 – PASSO A PASSO –

CLIQUE AQUI PARA PEGAR A 
VERSÃO ATUALIZADA DO EBOOK
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SE VOCÊ AINDA NÃO COMPROU UM 
CURSO COMPLETO 

É HORA DE COMEÇAR A TOMAR A DECISÃO 
SE VAI CONTINUAR SOZINHO OU NÃO;

QUERO CONHECER
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Quer saber o que me fez estar aqui hoje?
Conheça e depois você me conta o que achou...
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