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Antes de começar a divulgar  na internet, 

convém explicar como você pode navegar 

facilmente entre este livro. Este livro contém 

diversos links para sites da Internet. Todos os 

sites referenciados neste livro são confiáveis e 

você pode acessá-los sem se preocupar. 

 

Como todos sabem, o Marketing é a alma do 

negócio. Se você pretende divulgar os seus 

Sites ou Blogs na internet, e não faz idéia de 

onde começar, eu irei abrir a sua mente e 

indicar alguns meios GRATUITOS e rápidos de 

divulgação eficiente na internet. 

 

 

 

Não deixem de Lê todas as páginas! 
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ARTIGOS 
 
Diretório de Artigos são ótimos sites para divulgar qualquer coisa. 
O cadastro é feito GRATUITAMENTE e ativado após aprovação 
da equipe dos sites de artigos, depois de aprovado, você já pode 
postar bons artigos. 

O bom é que os artigos são bem relacionados nas buscas do 

Google. 

Diretórios de Artigos para cadastrar-se e postar: 

www.artigos.com 

www.artigosbr.com 

www.artigonal.com 

www.soartigos.com 

www.superatigos.com 

www.diretoriodeartigos.com.br 

www.murall.com.br 

www.ancorador.com.br 

www.clickartigos.com.br 

http://artigos.blog.br/ 

www.webartigos.com 

Para que seus artigos sejam publicados, é importante que você; 

 Escreva bem 

 Seja Sutil 

 Seja Informativo 

 Não faça propaganda descarada! 

Depois de escrever um bom artigo, você pode incluí-lo em vários 

sites de artigos na internet. Lembre-se, não faça propaganda e sim 

faça ser uma dica útil para os leitores. 

*Se quiser, pesquise modelos de Artigos na internet, para ajudá-lo. 

http://www.artigos.com/
http://www.artigosbr.com/
http://www.artigonal.com/
http://www.soartigos.com/
http://www.superatigos.com/
http://www.diretoriodeartigos.com.br/
http://www.murall.com.br/
http://www.ancorador.com.br/
http://www.clickartigos.com.br/
http://artigos.blog.br/
http://www.webartigos.com/


 

Divulgando Web Página 5 

 

 

 

AUTO-SURF 

Sites Auto-Surf são sites que geram “troca de visitas”. 

Nesse sistema, você ganha créditos por abrir as janelas do seu 

navegador que fica passando automaticamente, gerando a troca de 

visita, uma vez que o seu site ou blog estiver cadastrado, ele vai 

estar na listas dos sites que irão abrir automaticamente também. 

 

Tráfego em seu site ou Blog Garantido! 

 

www.autotrafego.com 

http://maiscliques.com/ 

www.autosurf1.com 

www.autosurf.vamosganhar.biz 

http://www.autosurf.tk/ 

www.autosurf.falandoabertamente.com 

www.autosurf.centralmarketing.org 

 

Você só precisa Navegar por algumas vezes e creditar os seus sites 

cadastrados.  

 

Os tráfegos vão vim automaticamente para o seu site ou blog, 

assim não precisando acessar todos os dias, poupando muito o seu 

precioso tempo. 

 

 

 

 

http://www.autotrafego.com/
http://maiscliques.com/
http://www.autosurf1.com/
http://www.autosurf.vamosganhar.biz/
http://www.autosurf.tk/
http://www.autosurf.falandoabertamente.com/
http://www.autosurf.centralmarketing.org/
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CLASSIFICADOS 

Divulgar em sites classificados gratuitos é uma das melhores 

formas de marketing na internet.  

Vale lembrar que ele pode te posicionar bem nas buscas do 

Google. 

Segue uma lista de sites classificados Gratuitos que você pode 

divulgar o seu negócio ou produto. 

http://www.olx.com.br/  

 

http://www.classificados-brasil.com/  

http://redeparede.com.br/ 

 

 http://www.guis.com.br/ 

 

 http://www.splista.com.br/index.php  

 

 http://empresas.toup.com.br/  

 

 http://www.anunciocerto.com/  

 http://www.superclassificados.com/  

http://www.hiperanuncios.com.br/  

http://www.classificados.com.br 

http://www.sosclassificados.com.br/ 

http://www.anuncieja.com.br/ 

http://www.mercadoz.com/ 

 

Não se esqueça de sempre selecionar o modo “Gratuito” quando 

estiver anunciando nos sites listados. 

 

 

 

 

http://www.olx.com.br/
http://www.classificados-brasil.com/
http://redeparede.com.br/
http://www.guis.com.br/
http://www.splista.com.br/index.php
http://empresas.toup.com.br/
http://www.anunciocerto.com/
http://www.superclassificados.com/
http://www.hiperanuncios.com.br/
http://www.classificados.com.br/
http://www.sosclassificados.com.br/
http://www.anuncieja.com.br/
http://www.mercadoz.com/
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FORUM 

Grupo de discussão em Fóruns também funciona muito como 

divulgação.  

O importante é você encontra o Grupo ideal para participar, um que 

seja do tema relacionado ao seu produto que vai divulgar. 

Segue uma lista de alguns fóruns: 

 

http://www.grupos.com.br/ 

http://br.groups.yahoo.com/ 

https://groups.google.com 

http://group.live.com 

http://forum.uol.com.br 

http://www.meugrupo.com.br 

 

Em cada mensagem que você escrever no grupo, faça uma 

pequena publicidade do seu negócio ou blog. Assim você será bem 

notado pelos membros. 

 

Lembre-se, seja participativo nos fóruns e não faça Divulgação 

exagerada. Você pode ser ignorado pelos membros e até expulso 

se for o caso. Não vacile, para não se queimar na internet! 

 

 

 

 

 

http://www.grupos.com.br/
http://br.groups.yahoo.com/
https://groups.google.com/
http://group.live.com/
http://forum.uol.com.br/
http://www.meugrupo.com.br/
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REDE SOCIAL 

As redes sociais tomaram conta da internet atualmente. 

Antigamente eu não me importava com elas, mas com o tempo 

notei que é um ótimo meio de marketing na internet. Agora 

recomendo a todos. Cadastre-se em quantas puder. 

Segue uma lista de Redes Sociais na internet: 

 Orkut 

 Facebook 

 Twitter 

 MySpace 

 Hi5 

 Sonico 

 LinkedIn 

 Tumblr 

 Identi.ca 

 FrienFeed 

 Jaiku 

 Bebo 

 Flickr 

Recomendo que você crie um Perfil público (todas as pessoas 

podem vê), depois adicione o número maior de amigos possível, 

e aceite que outros te adicionem também. Com isso, seus sites, 

blogs ou negócios serão vistos por milhares de pessoas. 

Já no caso do Twitter e Jaiku, procure seguir pessoas que tem 

semelhanças no seu negócio ou gênero de blog. Assim os 

seguidores dessas pessoas, provavelmente irão seguir você 

também. Tática muito Boa! 

 

 

     

 

http://www.orkut.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://br.myspace.com/555382009
http://hi5.com/
http://www.sonico.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.tumblr.com/
http://identi.ca/
http://friendfeed.com/
http://www.jaiku.com/
http://www.bebo.com/
http://www.flickr.com/
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   Sites de Respostas 

Sites de respostas são um dos melhores meios de divulgação 

pela internet. Eles permitem que todos perguntem e todos 

respondam. 

Quem já fez pesquisa no Google e apareceu algum site de 

respostas? Pois bem, é disso do que eu estou falando! Uma vez 

que você fez a sua divulgação e se ela estiver com bastantes 

respostas, sua pergunta ficará em 1° nas pesquisas do Google. 

Já é um retorno muito bom. Pense Nisso! 

Sites de respostas: 

 http://br.answers.yahoo.com/ 

 http://tudoresponde.com.br/ 

 http://duvida.net/ 

 

Lembre-se , não faça propaganda descaradamente, responda as 

perguntas do seu interesse com objetividade e jogue o link da sua 

divulgação com sutileza.  

Se o Site perceber que você está fazendo propaganda, você pode 

ser expulso do site. 

 

Obs: Pode acontecer de você ter a sua conta suspensa. Quando 

acontecer, é só criar outra conta e continuar a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

http://br.answers.yahoo.com/
http://tudoresponde.com.br/
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Link Patrocinado 

Fazer divulgação em Links Patrocinados é uma poderosa 

ferramenta de Marketing na internet. Com ele você pode divulgar 

praticamente tudo que desejar. Alguns sites são contextualizados, 

ou seja, seus anúncios são publicados somente em buscas de 

conteúdo relacionado com o teor da sua divulgação. Aumenta muito 

as suas visitas. 

Os sites são pagos, mas você só vai pagar se clicarem no seu link 

(anúncio), tendo as visitas garantidas! 

 

Sites de links patrocinados: 

 Google Adwords 

 Yahoo Search Marketing 

 Uol Link Patrocinados 

 

Após cadastrar-se nos sites indicados, lembre-se de verificar 

sempre o regulamento de cada site e escolher o melhor valor dos 

cliques nos seus anúncios, assim você não gasta o seu precioso 

Dinheiro a toa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=adwords&cd=BR&hl=pt_BR&ltmpl=adwords&passive=true&ifr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.com.br/um/gaiaauth?apt%3DNone
http://searchmarketing.yahoo.com/pt_BR/arp/srch.php
http://linkspatrocinados.uol.com.br/
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O Que Divulgar 

Se após tiver lido todas essas dicas de divulgação eficiente na 

internet e ficou perdido com relação em “O que” divulgar na 

internet? Relaxem! Não vou deixar que essas informações fiquem 

em vão. Vou indicar alguns produtos e serviços que você pode 

utilizar todos esses métodos indicado nesse e-book.  

Os negócios que eu vou indicar podem mudar a sua vida e até 

gerar um dinheirinho para o seu bolso. 

 

Blog 

O Blog hoje em dia é uma febre mundial, você pode fazer um 

facilmente e em poucos minutos. Há muitas plataformas que você 

pode abrir  seu Blog. Segue os melhores: 

 Wordpress  ( O melhor ) 

 Blogger       ( Mais prático de utilizar ) 

 Tumblr 

 Xpg 

 

Programa de Afiliados 

Kit Ganhe Dinheiro Online 3.0 

Programa desenvolvido pelo webmarketer "Dani Edson". Paga 

ótimas comissões por vendas diretas e indiretas e tem ótimo 

material de marketing na internet, que você aprende passo a passo. 

 

Comissão por venda: R$ 50,00 

Comissão por venda Indireta: R$ 10,00 

 

Conheça o Sensacional sistema "Kit Ganhe Dinheiro". Clicando aqui 

      

 

 

http://pt-br.wordpress.com/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=blogger&continue=https%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Floginz%3Fd%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.blogger.com%252Fhome%26a%3DADD_SERVICE_FLAG&passive=true&alinsu=0&aplinsu=0&alwf=true&ltmpl=start&skipvpage=true&rm=fa
http://www.tumblr.com/
http://www.xpg.com.br/
http://www.kitganhedinheiro.net/?7356
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Programa Socionline 

Programa de afiliados desenvolvido por "Thiago Santos". Paga 

as comissões fielmente, recebo as comissões por indicar 

afiliados todo mês. O kit proporcionado por ele, tem mais 2 

segredos de "Ganhar Dinheiro" na internet. Imperdível!.  

 

Comissão por indicado: R$ 49,90 

 

Para conheçer e se afiliar a esse sensacional sistema de rendas. 

Clique aqui 

 

Imagem Folheados 

Site que vende folheados e bijuterias pela internet, no atacado e 

varejo. Tem muitas pessoas cadastradas como afiliados do site, 

recebendo por vendas diretas e indiretas. Os recursos para os 

afiliados fazer as divulgações é bem completo, com isso, não 

ficando perdido na hora de divulga. 

 

O cadastro é totalmente GRATUITO. 

Comissão por venda: de acordo com valor dos produtos 

vendidos. 

 

Cadastre-se no sistema de Afiliados Imagem folheados - Clique 

Aqui 

TV2010 

Tv 2010 é um sistema de tecnologia de primeiro mundo, gerando 

transmissões de mais de 10.000 mil canais de TV e rádio sem 

pagar mensalidade. Hoje em dia é um sistema mais procurados 

por internautas. 

Como ganhar dinheiro com esse sistema? simples. O site tem 

um programa de afiliados que pagam por vendas de assinaturas 

de novos clientes até o 2° nível, assim você ganha por vendas 

até dos seus afiliados. Realmente fantastico! muita gente 

participa. 

http://www.comoganhardinheironline.com.br/marcelinho8711
http://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=13640
http://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=13640
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Comissão por venda: R$ 15,00  

Comissão por venda indireta: R$ 5,00 

 

Cadastre-se GRATUITAMENTE  - Clique aqui 

 

EBOOK MUNDIAL 

Site de vendas de ebooks pela internet, paga uma boa comissão 

por vendas diretas e indiretas. Cada e-book tem uma comissão 

por vendas. Hoje em dia muitas pessoas compram produtos 

eletronicos pela internet, pela facilidade armazenar e visualizar. 

Dinheiro Garantido! 

 

Comissão por venda: R$ 31,00 à R$ 17,00 

Comissão por venda indireta: R$ 10,00 á R$ 5,00 

 

Cadastre-se GRATUITAMENTE no site - Clicando aqui 

Publipt 

Publipt é uma empresa Portuguesa de publicidade online (na 

internet), que está divida em 2 partes:  Membros e 

Anunciantes. Você ganha dinheiro de várias maneiras no site: 

Clicar, Subscrever, Navegar, Vendas e homepage. Métodos 

fáceis e sem trabalho. 

 

Além de ganhar com o site Publipt, você pode Anunciar os seus 

produtos no sistema da publipt, de modo que eles Divulgam para 

você, te poupando esse trabalho. 

 

O Cadastro é TOTALMENTE GRATUITO - Clique aqui 

 

 

 

 

http://www.tv2010.com.br/Marcelogustavo
http://www.ebookmundial.com/afiliados/i/169
http://www.publipt.com/pages/index.php?refid=marcelogustavo
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Onbux Ltda 

O melhor sistema PTC da internet. Você recebe para visualizar 

anúncios do site. Paga no ato os valores para os seus afiliados, 

já recebi por esse sistema e tenho vídeos comprovado o 

pagamento. Totalmente honesto! 

 

Em sistemas de PTC a melhor forma de ganhar dinheiro é 

conseguindo afiliados para você, assim gerando muita riqueza 

para você todos meses. Se houver dificuldade para angariar 

afiliados, você pode comprar indicados por um tempo 

indeterminado. 

 

Clique por anúncio: R$ 0,01 

Clique por anúncio dos afiliados: R$ 0,005 

 

Cadastre-se GRATUITAMENTE - Clicando Aqui 

 

Cursos 24 horas 

A empresa "Curso 24 Horas" dão cursos didáticos para 

centenas de pessoas na internet. Cursos baratos e com pouca 

carga horária para conclusão. O melhor! é reconhecido pelo 

MEC, assim dando mais credibilidade para a empresa e com isso 

tendo mais alunos se cadastrando. 

 

Ganhe dinheiro com o site indicando novos alunos para os 

cursos, ganhando porcentagens para cada indicação. Dinheiro 

na certa! totalmente rentável! 

 

Comissão por indicação de alunos: 25% sobre o valor do 

curso. 

 

Cadastre-se GRATUITAMENTE e comece a divulgar - Clicando 

Aqui 

 

http://www.onbux.com/?r=Marcelogustavo
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao32063&id=32374&url=afiliados
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao32063&id=32374&url=afiliados
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ATENÇÃO 

È proibido comercializar esse ebook. Podendo 

cometer o crime dos direitos Autorais. 

Desrespeitando a lei vigente dos direitos autorais. 

 

 

   CONCLUSÃO 

Espero que você tenha aproveitado estas dicas básicas de 

divulgação fácil e simples na internet. O objetivo é para você 

começar a promover os seus produtos ou serviços na internet e 

para maximizar suas vendas. São ferramentas e estratégias que 

tenho usado pessoalmente. Tenho certeza que você também 

terá sucesso com elas. 

Quero aproveitar para convidar você a ser um leitor do meu blog 

no endereço www.rendamaisweb.wordpress.com, pois lá eu 

sempre publico minhas dicas de faturar na internet e novos 

métodos de divulgação que vão aparecendo com o tempo. 

Aproveite e assine para receber as minhas atualizações por e-

mail, pois desse modo, cada vez que eu publicar um novo artigo, 

você receberá um e-mail avisando. 

Desejo-lhe todo o sucesso em seus negócios! 

 

Marcelo Gustavo 

O autor 

 

http://www.rendamaisweb.wordpress.com/

