
Tutorial
Virando afiliado de produto na hotmart



O que é um afiliado?
Um Afiliado é alguém que deseja receber comissões para indicar/promover produtos de outras pessoas. 
Na Hotmart, você pode se cadastrar como afiliado gratuitamente e escolher entre centenas de produtos 

digitais de nichos variados, como negócios, culinária, literatura, how-tos, softwares, apostilas para 
concursos públicos, cursos técnicos, adestramento de animais, cultura japonesa, etc.

Dessa forma, é quase certo que você encontrará um produto adequado para promover para seu público!
Não há limite de quantidade de produtos a que um usuário pode se afiliar. Caso você queira, pode se 

afiliar a vários produtos e utilizar seus HotLinks para montar uma loja virtual ou, se preferir, pode 
escolher um produto específico e focar em uma estratégia de vendas mais agressiva para o produto em 

questão.
Por cada venda que um Afiliado faz, ele recebe uma comissão definida pelo Produtor. O Afiliado deve 

aguardar o prazo de liberação do saque de cada comissão, que é de 30 dias.  



O primeiro passo para se afiliar a um produto por meio da 
Hotmart é ter uma conta cadastrada com o seu e-mail. Se 
ainda não possui um cadastro, acesse aqui para conferir um 
passo a passo rápido de como fazer isso. Depois, é só voltar 
para cá e continuar aprendendo a como se afiliar a um 
produto.

https://app-vlc.hotmart.com/login




Caso tenha se cadastrado diretamente pelo site da Hotmart, a sua conta já está 
configurada como uma conta de Afiliado(a) e/ou de Produtor(a).

e você efetuou uma compra pela Hotmart, já possui uma conta. Neste caso, é 
necessário que você atualize a sua conta para possuir um perfil de Afiliado(a) 
e/ou de Produtor(a). Saiba como fazer a alteração neste artigo: Como atualizar 
minha conta de comprador para afiliado/Produtor.

Preste atenção, pois essa etapa é importante. Você só pode se afiliar a um 
produto depois da confirmação dos seus dados cadastrais na plataforma da 
Hotmart. Para fazê-lo, clique na opção Minha Conta no menu superior e, na nova 
página, selecione a aba Dados Pessoais.

Pronto? Então, vamos para o próximo passo!

https://atendimento.hotmart.com.br/hc/pt-br/articles/216971287
https://atendimento.hotmart.com.br/hc/pt-br/articles/216971287


DEPOIS DE LOGADO, VOCÊ IRÁ CLICAR NO 
LINK DE AFILIAÇÃO

ARRASE NO INSTA
https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/6719A8094349.

EMPREENDA-SE DIGITAL

https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/3320E7312377

https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/6719A8094349
https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/3320E7312377




Após o envio da solicitação envie um email para 
suporte@marketingminds.com.br pedindo sua liberação com 
um breve resumo contendo sua estratégia que vai usar para 
promover; Área onde você trabalha; Para quais listas e em 

que redes vai promover e qual a sua expectativa em relação a 
quantas pessoas você pretende impactar e qual a meta de 

vendas que pretende atingir.

mailto:suporte@marketingminds.com.br


Como localizar o Hotlink na sua conta
Para localizar o seu Hotlink em sua conta, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse sua conta na Hotmart pelo link: https://www.hotmart.com/login

2. No menu lateral à esquerda, clique na opção Produtos

3. Opte por Sou Produtor(a) ou Sou Afiliado(a) ou Sou Coprodutor(a).

4. Selecione o produto que deseja conferir o Hotlink. Então, vai abrir uma tela com 
um novo menu também à esquerda. Clique na opção Hotlinks, conforme o 
exemplo abaixo:

https://www.hotmart.com/login


Pronto! Agora é possível copiar os links e divulgá-los de acordo com a sua estratégia de vendas. 
Normalmente os futuros clientes chegam até o site do Produtor por indicações de amigos, buscas na internet, 
blogs ou redes sociais. Por isso, as formas mais comuns de divulgação são anúncios diversos, posts de 
blogs, publicidade do Google e redes sociais.



PERGUNTAS FREQUENTES

https://atendimento.hotmart.com.br/hc/pt-br/articles/360017507912/


AGUARDAMOS SUA AFILIAÇÃO E DESEJAMOS 
MUITAS VENDAS

Equipe de suporte da Caroline Caracas
Entre em contato conosco suporte@marketingminds.com.br 

mailto:suporte@marketingminds.com.br

