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Se você considera elevado, salários de médicos, 
advogados, engenheiros, executivos de 
multinacionais ou até mesmo de políticos, você 
se surpreenderá com o mercado que será 
apresentado para você nesse e-book.

Os salários dos pro�ssionais mencionados acima 
estão completamente fora da realidade da 
maioria dos brasileiros, porém existe um 
promissor mercado gerando ganhos mensais 
para centenas ou milhares de brasileiros com 
valores ainda mais expressivos.

Você não está acreditando, né?

Eu também não acreditei por muito tempo, aliás, 
desa�o você a pesquisar o mercado que vou 
apresentar nesse e-book, onde você encontrará 
muitos relatos comprovados de equipes de 
pessoas gerando receitas diárias, semanais ou 

mensais na ordem dos 5, 6, 7 e até 8 digítos.

Sinceramente eu desconheço qualquer outro 
mercado, responsável por fazer dezenas de 
milionários brasileiros todos os meses.

Estou falando do mercado da infoprodução e 
você compreenderá com mais detalhes sobre 
esse promissor mercado até o �nal desse 
valiosíssimo e-book.

Ressalto que não é um caminho fácil e rápido, 
porém com as suas próprias pesquisas com base 
em relatos reais, perceberá que é possível.

As informações descritas nesse e-book são uma 
verdadeira “Mina de Ouro”, portanto leia com 
calma e atenção para compreender com 
exatidão as premissas desse mercado promissor.

MINA DE OURO
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Olá, tudo bom?

Meu nome é Marcelo Amorim.

Sou entusiasta do mercado da infoprodução.

Tenho plena convicção que esse e-book poderá 
impactar a sua trajetória pro�ssional 
positivamente se todas as informações descritas 
forem compreendidas e aplicadas com e�cácia, 
pro�ssionalismo, paciência, persistência, 
resiliência, consistência, comprometimento e fé.

Eu sempre dizia para amigos e familiares que o 
home-o�ce e o ensino à distância seriam o 
destino da humanidade, porém nunca fui levado 
muito a sério.

Com a Pandemia todas as minhas projeções 
realmente se concretizaram, obrigando a 

maioria da pessoas a estudar remotamente, 
obrigando escolas, cursos e faculdades a migrar 
o seu modelo de ensino no mundo físico para o 
universo online/digital.

A qualidade do ensino no Brasil é precária, 
havendo uma lacuna gigantesca para atender 
essa demanda educacional via internet, onde 
não há fronteiras.

Nesse e-book você encontrará informações que 
abrirá a sua mente em relação ao promissor 
mercado de ensino à distância, portanto se você 
souber ensinar e se comunicar de forma 
cativante na internet, o futuro é SEU.

Desejo desde já muito sucesso na sua trajetória 
no mercado da infoprodução, pois o “Professor 
Online” será o pro�ssional mais valorizado do 
futuro próximo que já chegou.

APRESENTAÇÃO
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Você já percebeu a quantidade de pessoas 
promovendo seus próprios cursos online ou até 
mesmo cursos online de terceiros?

Esse é o mercado da infoprodução, onde 
pessoas com “expertise” para ensinar, 
“empacotam” o seu conhecimento nos mais 
diversos formatos como: cursos onlines em 
vídeo-aulas, e-books, podcasts, entre outros.

Esse mercado é constituído de 3 pilares 
fundamentais, sendo:

• A�liados;
• Coprodutor;
• Infoprodutor (expert ou especialista).

No decorrer desse e-book você entenderá em 
detalhes sobre as habilidades requeridas e 
atribuições para cada um desses pro�ssionais 

integrantes do ecossistema de infoprodução.

Conforme artigo publicado na Forbes, o 
potencial de crescimento do mercado de ensino 
à distância é de $325,00 até 2025, inclusive essa 
projeção foi antes da Pandemia, onde todos 
foram obrigados a aprender a estudar online.

O mercado de infoprodução é bilionário, 
gerando dezenas milionários(as) mensalmente 
em todo o Brasil por intermédio de vendas de 
cursos online com as mais diversas estratégias 
de marketing digital.

O processo consiste na união de pro�ssionais 
com o intuito de criar e promover produtos 
digitais ou infoprodutos em larga escala via 
internet, onde não há fronteiras, atendendo uma 
lacuna educacional carente de instrução em um 
País gigante e populoso como o Brasil.

INFOPRODUÇÃO
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Infoprodutores, experts ou especialistas, são 
pessoas com conhecimentos e habilidades que 
podem ser ensinadas online, gerando 
transformação na vida de outras pessoas por 
intermédio do conhecimento compartilhado.

Professores, autores e palestrantes são apenas 
alguns exemplos de tipos de pro�ssionais com 
grande potencial de atuação como 
infoprodutores, experts ou especialistas, porém 
todos nós possuímos certos conhecimentos e 
habilidades que outras pessoas desconhecem e 
gostariam de aprender.

Geralmente são pessoas consideradas hábeis em 
alguma competência, após executarem por 
diversas vezes os mesmos processos ou 
metodologias com e�cácia, criando um método, 
possibilitando repassar esse conhecimento 
testado e validado para outras pessoas.

A internet se tornou um dos principais canais de 
informação, conhecimento e aprendizado,  
formando professores online milionários como o 
professor de inglês Mairo Vergara e os 
especialistas em �nanças: Natalia Arcuri, Thiago 
Nigro e Gustavo Cerbasi, dentre diversos(as) 
outros(as) das mais diversas áreas de atuação.

Esses são alguns dos principais pré-requisitos 
necessários para infoprodutores, experts ou 
especialistas:

• São habilidosos(as);
• Competentes;
• Experientes;
• Carismáticos(as);
• Gosta de ensinar, prezando por transformar a 
vida dos seus alunos(as);
• Dispõe de amplo conhecimento para difundir e 
compartilhar conteúdo na internet.

EXPERT OU ESPECIALISTA
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Se você possui bom volume de seguidores nas 
rede sociais e sabe ensinar algo, existe um 
mercado enorme com grande potencial para 
você monetizar a sua audiência, criando um 
império digital.

Se você ainda não possui audiência na internet, 
você tem um longo caminho a ser percorrido, 
pois demanda tempo construir uma audiência 
quali�cada para compra, exigindo 
principalmente muita disciplina e consistência 
na geração e entrega de conteúdo de valor.

Portanto comece hoje mesmo a construir o seu 
blog com as suas re�exões em formato de 
artigo, seu canal no Youtube com vídeos que 
agregam conhecimentos e transformação na 
vida das pessoas, seu per�l no Instagram com 
stories e lives diárias e semanais com conteúdo 
que faz as pessoas agradecer você por difundir e 

compartilhar conhecimento gratuitamente.

Executando essas importantes etapas com 
maestria, você construirá o seu principal ativo na 
internet, ou seja, a sua  própria audiência e 
branding (marca na internet), gerando uma 
grande autoridade para o seu nome ou marca, 
dentro do seu nicho de atuação, sempre 
prezando por despertar o gatilho da 
reciprocidade, fazendo que a sua audiência 
tenham constante interesse em adquirir o seu 
infoproduto de forma organizada, com suporte 
técnico, possibilidade de participar de uma 
comunidade, onde você é o mentor(a), entre 
diversos outros benefícios & vantagens que 
podem ser comercializados, além do conteúdo 
de valor entregue gratuitamente na internet.

A audiência é um dos principais alicerces para o 
sucesso do ecossisteam de infoprodução.

AUDIÊNCIA ONLINE
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No mercado o�ine conhecemos os vendedores 
que ganham comissões como “representates 
comerciais”, representando ou até mesmo 
trabalhando dentro de empresas oferecendo 
produtos e serviços.

No mercado digital ou ecossistema de 
infoprodução, esse tipo de pro�ssional é 
reconhecido como a�liado, responsável por 
gerar vendas de produtos digitais ou 
infoprodutos em troca de comissões.

O a�liado é uma peça importante dentro do 
ecossistema de infoprodução, permitindo gerar 
a famosa “escala”, pois são centenas ou até 
milhares de pessoas, contribuindo na promoção 
online do seu infoproduto com estratégias 
digitais, meios e métodos diferentes.

Mas atenção ... há um grande desa�o quando 

falamos de a�liados, pois geralmente são 
pessoas com o único intuito de ganhar dinheiro, 
sendo em muitas vezes amadores no mundo 
online, trabalhando de forma errônea com 
práticas de spam em anúncios e grupos, entre 
outras condutas que podem denegrir a imagem 
do seu produto digital ou infoproduto.

Portanto sempre que possível, conte com a 
assessoria pro�ssional de um coprodutor ou 
gerente de a�liados, desenvolvendo materiais 
de apoio e treinamentos para os a�liados sérios, 
idôneos, competentes , pro�ssionais e 
comprometidos(as).

Existem dois tipos de a�liados, sendo o “Árbitro” 
e “Autoridade”, o primeiro preza por gerar 
vendas por intermédio de compra de tráfego e o 
segundo oferece infoprodutos relevantes de 
interesse para a sua própria audiência.

AFILIADOS
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Você não é especializado(a) em marketing 
digital ou no mercado de infoprodução?

Você precisa de mão-de-obra quali�cada para 
ajudar no desenvolvimento e promoção do seu 
infoproduto?

Nesse tipo de ocasião, o sistema de coprodução 
é o caminho recomendado para você, atribuindo 
todas as demais tarefas relacionadas a 
marketing digital para o coprodutor executar, 
proporcionando tempo hábil para você nutrir e 
manter cada vez mais aquecida a sua audiência, 
com o nível de consciência elevado sobre a 
transformação do seu infoproduto.

As 3 principais plataformas de infoprodutos 
como: Hotmart, Eduzz e Monetizze dispõem de 
sistema automatizado para divisão automática 
de comissões entre o infoprodutor, coprodutor e 

a�liados, tornando o processo de coprodução 
muito mais simples e prático.

Segue abaixo algumas das atribuições de 
responsabilidade do coprodutor:

• Infra-estrutura de hospedagem;
• Copywriting;
• Designer / Webdesign;
• Gerência de A�liados;
• Email-marketing;
• Desenvolvimento de recompensas digitais;
• Edição de Vídeo;
• Gestão de Tráfego / Projetos & Equipes;
• Estratégias Digitais.

Conforme o projeto ganha escala, recomenda-se 
a contratação de pro�ssionais especializados em 
suas respectivas áreas, possibilitando 
desenvolver produtos digitais transformadores.

COPRODUÇÃO
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PRECISO DE COPRODUTOR

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
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Vamos construir juntos uma trajetória de 
sucesso no mercado da infoprodução?

Será um imenso prazer desenvolver e 
promover o seu infoproduto na internet para 
milhares de pessoas em todo o Brasil, tornando 
o seu nome e a sua marca reconhecida no 
mercado online.

Estou ciente que não será um processo fácil, 
porém acredito no trabalho árduo, seriedade, 
compromisso, paciência, responsabilidade, 
consistência, resiliência e fé.

Seu Coprodutor!!!

Marcelo Amorim

POSSO SER SEU COPRODUTOR?

www.marceloamorim.com

http://www.marceloamorim.com
https://www.facebook.com/marcelocoprodutor
https://www.instagram.com/marcelocoprodutor/
https://twitter.com/marcecoprodutor
https://www.linkedin.com/in/marcelocoprodutor/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511993745696&text=Oi%20Marcelo%20...%20preciso%20falar%20com%20voc%C3%AA%20...%20aguardo%20seu%20retorno.
https://chat.whatsapp.com/GQwf6kKi6XvGiyrhjATQdW
https://forms.gle/JYRL8UWTutMQ9ZgE8

