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Introdução
Muitas pessoas tem entrado em contato comigo pedindo informações sobre como criar um site
totalmente grátis para ganhar dinheiro por meio de programas de afiliados.
Minha resposta é que é possível ganhar dinheiro com um site sem investir nada, porém deve-se
levar em consideração de que as chances de conseguir fazer sucesso são menores do que quando se
investe na estrutura do site.
Isso me levou a criar este E-Book onde eu apresentarei minhas dicas sobre onde criar um site, dicas
para criação do conteúdo, divulgação e otimização do site, métodos de monetização e as vantagens
e desvantagens de se criar um site gratuito para ganhar dinheiro.
Repare que não entrarei em assuntos específicos sobre a construção do site, até mesmo porque se eu
fosse detalhar cada uma das possibilidades de se criar um site, implantação das publicidades,
técnicas de divulgação e etc, eu acabaria criando um livro.
Por isso, caso você precise de dicas específicas sobre algum assunto eu peço que siga os links
contidos dentro das páginas deste E-Book para saber mais sobre o assunto que você tem
dificuldades.
Eu costumo dizer que as pessoas devem utilizar os serviços de hospedagem de sites gratuita apenas
para aprendizado e que passem para uma hospedagem profissional com domínio próprio assim que
estiverem aptos a partir para algo mais sólido.
Eu digo isso porque as empresas que oferecem os serviços gratuitos costumam apresentar muitos
problemas vez ou outra, como instabilidade no serviço, limitações que podem impedir o
crescimento do seu site, podem fechar de uma hora para outra levando consigo todo o seu trabalho,
isso sem contar com o endereço do site, que fica com o nome da empresa que presta o serviço. Por
exemplo: seunome.empresadehospedagem.com
É claro que eu sei que nem todos tem a possibilidade de investir na estrutura de um site profissional,
mas eu acho que é algo que deve ser pensado, até mesmo porque os preços das hospedagens
profissionais estão cada vez mais acessíveis. Hoje em dia o possível adquirir uma hospedagem com
domínio próprio por menos de R$10 por mês.

Dicas básicas para Criar um Site Grátis para Ganhar Dinheiro
O sucesso de um site não é resultado de uma simples ação, mas sim de um complexo esquema de
ações que pouco a pouco leva o site a se destacar entre os milhares sites presentes na internet.
Conteúdo
Dentre todas as ações necessárias para a criação de um site que gere dinheiro para o Webmaster, o
conteúdo que é apresentado no site é o que mais influência. Se ele for fraco, escasso ou
desinteressante, não haverá motivos para as pessoas acessarem ou recomendarem o seu site, os
mecanismos de busca não irão posicioná-lo em boas posições e seu site corre o risco de cair no
esquecimento, sendo visitado por ninguém mais além de você.
Você pode criar conteúdo de diversas maneiras que pode ser em texto, imagens, vídeos e etc. O
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importante é que ele seja original e interessante para quem acessa o site.
Você não é dono do seu conteúdo
Quando criamos um site em uma empresa que ofereça o serviço gratuitamente, temos o problema de
que nós ficamos totalmente a mercê da empresa escolhida para construção do site. Caso ela feche
ou apresente problemas, poderá levar consigo todo o seu trabalho empenhado no site.
Isso poderia ser solucionado com um domínio próprio que permite que você transfira seu site para
outra empresa de hospedagem ou de construção de sites sem perder todos os visitantes (lembre-se
de ter uma cópia de segurança de todo o seu conteúdo).
Criar um site não é fácil
Muitas pessoas tem a idéia de que criar um site com um design de qualidade, bom conteúdo, com
muitos visitantes e já ganhando dinheiro é necessário apenas apertar alguns botões para que a
mágica seja feita.
A verdade é que não é bem assim, não basta apenas querer, é necessário estar disponível para
aprender a utilizar as ferramentas necessárias para criação do site, aprender a criar conteúdo que
seja atrativo para as pessoas, técnicas de divulgação, como vender ou como trabalhar com os
programas de afiliados entre outras habilidades necessárias.
O site demora mais para ser indexado
Minhas experiência com a criação de sites, me levaram crer que os sites que utilizam subdomínios
oferecidos gratuitamente pelas empresas de hospedagem de criação de sites do tipo
seunome.nomedaempresa.com demoram mais tempo para aparecerem nos mecanismos de busca.
Isso acontece porque todos os dias milhares de sites são criados desta forma, sem que o webmaster
precise gastar nada na estrutura do site e isso acaba gerando milhares e milhares de sites
abandonados e sem valor para ninguém, já que a maioria destas pessoas não dão continuidade.
Os buscadores trabalham para oferecer aos seu visitantes apenas resultados que sejam interessantes
às suas buscas, e são mais exigentes com os sites gratuitos, já que a possibilidade de o site não
passar nem da fase inicial são grandes.

Escolha do Nicho do Site
Para quem deseja criar um site de sucesso, que receba muitos visitantes, é muito importante que o
site tenha um bom conteúdo para que tenha um bom posicionamento nos mecanismos de buscas e
que receba visitantes que gostem e recomendem o site.
Como a nossa idéia é ganhar dinheiro com o site, eu recomendo que além de bom conteúdo, ele seja
um site de nicho (que aborda um assunto específico), porque assim ele será mais interessante para
os anunciantes e facilita a venda direta e indireta de produtos.
Site com assuntos variados
Os sites que abordam diversos assuntos tendem a ser mais fáceis de criar conteúdo, porém são mais
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difíceis de rentabilizar, já que os visitantes que acessem na maioria das vezes virão dos buscadores e
terão interesses variados.
Isso torna mais difícil monetizar o site, já que os anúncios poderiam passar despercebidos aos olhos
dos visitantes, porque não seria possível colocar no site, anúncios agradem a maior parte dos
visitantes.
Isso também torna o site menos atrativo para os anunciantes diretos, já que o público que acessa o
site não é definido.
Site segmentado para ganhar dinheiro
Criar um site de nicho sobre um assunto que o webmaster não domina com o simples intuito de
ganhar dinheiro é perfeitamente possível, porém é mais difícil de gerar conteúdo para o site, seja
porque o webmaster não tem experiência, não tem idéias para criar conteúdo ou porque não tem
interesse pelo assunto.
Se está é a sua intenção, você poderá descobrir quais os assuntos tem maior potencial de gerar
dinheiro utilizando uma ferramenta de pesquisa oferecida no Google Adwords (será necessário que
você faça um cadastro no Adwords antes e não precisa pagar nada para utilizar esta ferramenta).
Site segmentado que aborde algo que você gosta
Criar um site que aborde uma determinada área cujo o webmaster domina é a minha recomendação
para quem deseja criar um site de sucesso e ganhar dinheiro com ele.
Mesmo que na teoria você tenha menos chance de ganhar dinheiro, a possibilidade de criar um site
de sucesso são maiores porque quando criamos algo que gostamos, tendemos a caprichar mais,
temos mais idéias para criação de conteúdo e ânimo para trabalhar em cima do projeto.
Procure criar um site sobre algo que goste, mesmo que não tenha muito conhecimento sobre a área.
Com o tempo você poderá ir aprimorando os seus conhecimentos e melhorando cada vez mais o
conteúdo.

Escolha da plataforma de criação do site
Como a nossa idéia com esta série é criar um site gratuito para ganhar dinheiro, temos que encontrar
plataformas que sejam fáceis de administrar e monetizar.
Facilidade na gestão do conteúdo
Para ganhar dinheiro com um site é necessário que o site receba um bom número de visitantes e
para conseguir fazer isso e melhor solução seria criar o máximo de conteúdo possível.
Quanto mais conteúdo um site tem, maior é o número de portas que seus visitantes poderão utilizar
para acessar o seu site, maiores são as chances de conseguir boas posições nos buscadores, seu site
se torna uma fonte de informação, as pessoas começam a recomendar para amigos e etc.
Por isso eu recomendo que evite criar seu site utilizando editores de sites ou de uma maneira que
seja complicado de administrar.
Minha recomendação é que procure utilizar sistemas CMS ou construtores de sites online que
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facilitam o processo de administração, criação e gestão do conteúdo.
Construtores de sites online
Esta é a melhor opção para criar um site para ganhar dinheiro, já que as empresas que oferecem
estes serviços não costumam apresentar problemas e a maioria permitem monetizar o site, além do
que a manutenção do site fica por conta da empresa.
Na minha opinião as melhores opções seriam o Webnode, Ucoz, Yola e Google Sites (clique nos
links para saber mais sobre cada um deles).
Plataformas para blogs
Os blogs também podem ser utilizados para ganhar dinheiro online. Dentre as plataformas
disponíveis, eu recomendo o WordPress e o Blogger.
Blogger – O Blogger é amplamente utilizado por pessoas que querem ganhar dinheiro pela internet.
Você pode criar sua conta gratuitamente e criar seu blog em minutos.
Uma das vantagens dele é que ele permite a inclusão de publicidades do Adsense no blog facilmente
por meio de gadgets. Isso é possível porque ele é mantido pelo Google, mesma empresa que oferece
o programa de afiliado Adsense.
WordPress – O WordPress é a plataforma que eu mais recomendo para ganhar dinheiro online, já
que ele permite uma customização maior sobre a aparência e implantação das publicidades.
Ele oferece duas versões, uma que permite criar seu blog dentro dos servidores do próprio
wordpress.com e outra que pode ser instalada em servidores externos.
O problema é que o WordPress.com não permite monetizar blogs criados dentro de seus servidores,
portanto seria necessário que o WordPress seja instalado em servidores externos se você deseja
monetizá-lo.
Aí temos outro problema, já que nem todas as empresas de hospedagens gratuitas oferecem os
recursos necessários para a instalação do WordPress, isso sem contar que a maioria das empresas de
hospedagens costumam apresentar problemas de instabilidade, erros internos, ficam inacessíveis por
longos períodos, isso sem contar que algumas não permitem o cadastro de Brasileiros.
Se você pensa em seguir por esta opção, eu recomendo que sempre faça cópias de segurança com os
arquivos do blog. Você pode conferir uma lista de hospedagem gratuita aqui.

Escolha dos Programas de Afiliados
A maneira mais fácil de ganhar dinheiro com um site é exibindo propagandas de programas de
afiliados que pagam por cliques, vendas ou por ações efetuadas por seus visitantes.
Existem centenas de programas de afiliado que você pode participar, porém para a maioria dos sites
eu recomendo o uso do Adsense, Mercado Livre e Buscapé , já que pagam razoavelmente bem e
podem ser implantados na maioria dos sites.
Posições que covertem melhor
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Uma das coisas que tem grande influência sobre o valor que o webmaster arrecada com o site é o
posicionamento dos anúncios dentro da página.
Quanto mais próximo do conteúdo, maiores são as chances de haver vendas ou cliques nas
propagandas.
Confira abaixo uma imagem publicada pelo Google que mostra os pontos quentes nas páginas que
tem maior potencial de gerar cliques. O mais forte é o laranja escuro, seguido pelo laranja claro,
amarelo e por último o branco.

Se você deseja ganhar mais dinheiro com o seu site, é muito importante que você coloque as
publicidades dentro dos pontos quentes da página.
Relevância do conteúdo
© E-Book escrito por Celso Lemes – www.CriarSites.com

Todas as pessoas tem interesses diferentes, por isso quando uma pessoa acessa o seu site, pelo
menos naquele momento ela tem o interesse pelo conteúdo que está sendo oferecido no seu site.
Por isso é muito importante que as publicidades inseridas nas páginas sejam relacionadas ao
conteúdo. Se você fala sobre moda em determinada página do seu site, seria interessante mostrar
anúncios relacionados a moda, como é o caso de roupas, acessórios e bijouterias.
Programas de Afiliados
Eu costumo dizer que para a maioria dos sites, os melhores programas de afiliados são o trio
Adsense, Mercado Livre e buscapé, porque eles rendem razoavelmente bem e podem ser colocados
juntos em uma mesma página, maximizando o potencial da página em gerar dinheiro.
É claro que você pode adicionar outros programas de afiliados no seu site porém eu recomendo que
de início, apenas utilize estes e com o tempo procure outros que seja, relacionados ao conteúdo
apresentado no seu site e que possam ter render valores melhores.
Google Adsense
Este é um programa de afiliado que se encaixa automaticamente com a maioria dos sites, basta que
adicione o código dos anúncios em suas páginas que o próprio indexador do Adsense se encarrega
de descobrir e exibir os anúncios que melhor se encaixam ao conteúdo da página.
Você ganha sempre que um visitante clicar em uma das publicidades inseridas em seu site.
Mercado Livre
Com este programa de afiliado você poderá implantar em suas páginas, milhares de produtos dos
mais variados gêneros que podem ser implantados em praticamente qualquer tipo de site.
Você ganha sempre que uma pessoa fizer um cadastro ou comprar um dos produtos no Mercado
Livre.
Buscapé
Este é um programa de afiliado de comparação de preços, que também oferece uma gama de
produtos bem completa, permitindo ser implantado em praticamente qualquer tipo de site.
O afiliado ganha sempre que o visitante clicar em um anúncio para acessar o site do Buscapé e fizer
uma comparação de preço.
Nota
Repare que alguns programas de afiliado não permitem que seus anúncios/produtos sejam
veiculados em páginas que contenham programas de afiliados concorrentes. Portanto eu recomendo
que leia com atenção as regras impostas por cada uma delas para não perder sua conta.

Divulgação do Site
Para ganhar dinheiro com um site é necessário que o site receba o maior número possível de
visitantes e isso é feito divulgando o site de diversas maneiras.
O problema é que não é fácil divulgar um site. É necessário investir tempo e ser persistente para
conseguir direcionar tráfego.
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Otimização do site
A otimização das páginas para conseguir melhores posições nos mecanismos de busca é a melhor
opção de divulgação. Os buscadores tem a capacidade de enviar centenas ou até milhares de
visitantes para sites que conseguem aparecer nas primeiras páginas dos resultados das buscas.
Por isso é muito importante que você esteja sempre otimizando as páginas do seu site. Você pode
aprender a melhorar o desempenho do seu site lendo a apostila que eu criei “E-book – Otimização
de sites nos mecanismos de busca”.
Redes sociais
Redes Sociais são sites que costumam aglomerar milhares de pessoas com interesses diversos como
é o caso do Orkut, Twitter, Myspace e Facebook.
Tudo o que você precisa fazer é ser um membro “ativo”, participar de comunidades e deixar links
para o seu site quando for conveniente
Diretórios de sites
Os diretórios de sites exibem diversos sites catalogados por categorias. Eles permitem que você
adicione o endereço do seu site gratuitamente que passam a ser listado no site e pode ser encontrado
por pessoas que acessam estes diretórios.
Fóruns de discussão
Os fóruns são sites onde os usuários discutem e tiram dúvidas sobre um determinado assunto. Todos
os usuários possuem uma assinatura onde poderão colocar as informações que quiserem, que pode
ser um banner ou links para sites.
Esta assinatura é exibida sempre que o usuário criar um novo tópico ou responder a uma mensagem.
Se você for um usuário ativo, com o tempo você poderá ter diversas mensagens com links que irão
direcionar visitantes para o seu site por muito tempo.
Para descobrir fóruns de discussão relacionados ao seu site, faça uma pesquisa no Google.
Comentários em blogs
A maioria dos blogs permitem aos visitantes deixarem comentários nas páginas publicadas.
Se você começar a deixar comentários (legítimos) em blogs/páginas com assuntos relacionados ao
assunto abordado no seu site, certamente você conseguirá direcionar visitantes interessados ao
conteúdo que você tem a oferecer.
Publicidade paga
Algumas pessoas preferem utilizar publicidades pagas para direcionar tráfego para seus sites. É
claro que este método não é para qualquer um, já que é necessário que o site gere mais dinheiro do
que é gasto com a publicidade para justificar este método.
Se você pretende partir para a publicidade paga, eu recomendo que utilize o Google Adwords que é
recomendado pelos marketeiros como sendo uma das melhores opções.
Nota
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Divulgar um site gratuitamente não é fácil, porém é uma coisa que vai melhorando ao longo do
tempo, conforme você vai deixando links para o seu site em diversos locais. É como se fosse uma
bola de neve que vai aumentando de tamanho a cada novo link que aponta para o seu site.

Conclusões
Ganhar Dinheiro com um site é possível, eu mesmo tenho ganhado alguns milhares de reais todos
os meses, porém isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra.
É necessário estar sempre criando conteúdo que seja interessante para as pessoas, estar sempre
otimizando e divulgando o site, fazendo testes para descobrir como aproveitar melhor os programas
de afiliados e etc.
Para manter-se atualizado sobre as novas técnicas utilizadas e outras dicas relacionadas a construção
e monetização de sites, visite o Criar Sites.
Ou receba as atualizações por email cadastrando no Boletim de Novidades
Boletim de Novidades
Siga me no Twitter
Twitter
Celso Lemes – Webmaster e Blogueiro
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