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Como ganhar dinheiro com 
 a parceria do Mandou 

 
 

Introdução 
O serviço de envio de e-mails Mandou (www.mandou.com.br) tem um programa de 
parceria, que permite a qualquer pessoa ganhar dinheiro alugando suas contas de e-mail e 
processamento computacional. 
 
Cada conta alugada rende até R$ 2,70 por dia (R$ 81,00 por mês). É permitido a cada 
pessoa alugar até 10 contas de e-mail. Isso significa que é possível obter uma renda extra 
de até R$ 810,00 por mês alugando contas de e-mail ao serviço Mandou (valores vigentes 
em 28/10/2016). 
 
O Mandou é um produto da empresa LinkWS, que está no mercado desde 2002 e possui 
outros produtos baseados em afiliação, como por exemplo o AnunciAD 
(www.anunciad.com.br), que está no mercado desde 2010. 

Vou ter muito trabalho? 
Uma vez que você tenha as contas de e-mail para serem alugadas, você simplesmente terá 
que manter um computador ligado com acesso à Internet, com o software Mandou aberto e 
com a parceria ativada. O processo é totalmente automatizado. O software Mandou 
consulta periodicamente se há demanda de envio de e-mails, baixa os pacotes de envio e 
usa as suas contas alugadas para processar as mensagens, pagando a comissão de envio 
em seguida. 
 

Posso alugar qualquer conta de e-mail que eu 
possua? 
Agora é que vem a parte mais complicada da parceria, e que dá um pouco de trabalho. 
Seria suspeito, no entanto, se você pudesse ter uma renda extra de até R$ 810,00 a troco 
de nenhum trabalho, correto? 

http://www.mandou.com.br/
http://www.linkws.com/
http://www.anunciad.com.br/


 
Esse trabalho, no entanto, não é nenhum bicho de sete cabeças, e uma vez que você tiver 
tudo configurado, o esforço passa então a ser mínimo. 
 
Indo direto ao ponto: não, você não pode usar qualquer conta de e-mail. As principais 
regras são: 
 
1- Só é permitido usar contas de domínios próprios (ex: seusite.com.br, seusite.net, 
seusite.com, seusite.tk etc.); 
 
2- Só é permitido usar uma única conta de e-mail por site (domínio), e ela tem que estar no 
formato servico-de-envio.mandou.com.br@SEUSITE.COM… Por exemplo, se seu site 
for, por exemplo, www.anunciad.com.br, a conta de e-mail usada na parceria terá que ser 
servico-de-envio.mandou.com.br@anunciad.com.br. 
 

Como funciona a parceria? 
É necessário entender antes o funcionamento básico da parceria do Mandou. 
 

 
 
Os parceiros devem configurar as contas de e-mail a serem alugadas diretamente no 
software Mandou, que pode ser baixado no seguinte endereço: 
http://www.mandou.com.br/download.html 
 
O Mandou usa a sua rede de parceiros para processar mensagens de e-mail enviadas por 
clientes que contratam o serviço. Normalmente são boletins, ofertas, novidades, enfim, 

http://www.anunciad.com.br/
http://www.mandou.com.br/download.html


mensagens relacionadas com as estratégias de marketing das empresas / pessoas que 
contratam o Mandou.  



A partir daí, a sequência de eventos que gera comissão aos parceiros é a seguinte: 
 
1- O software Mandou verifica se há demanda de mensagens para serem enviadas; 
 
2- Se houver, um pacote é baixado pelo Mandou e ele enviará a mensagem por uma de 
suas contas de e-mail configuradas para a parceria, respeitando os limites horários e diários 
de cada conta; 
 
3- Após o processamento da mensagem, alguns testes são efetuados, e assim que 
detectamos que a mensagem foi corretamente processada, você já pode acompanhar o 
pagamento da comissão em seu log. 
 

 
 
4- Você pode sacar suas comissões a partir de R$ 50,00 acumulados. Os pagamentos dos 
saques são processados às sextas-feiras. Enviamos o seu dinheiro via PayPal 
(www.paypal.com.br) ou Mercado Pago (www.mercadopago.com.br). Ao receber o dinheiro, 
você poderá transferir o valor para sua conta bancária, sem qualquer burocracia. 
 
 
 
  

http://www.paypal.com.br/
http://www.mercadopago.com.br/


Principais recomendações 
A parte mais trabalhosa da parceria é obter os domínios e contratar as empresas de 
hospedagem que vão hospedar esses domínios, para poder então criar e usar as contas de 
e-mail na parceria. 
 
Você deve pesquisar empresas de hospedagem dentro ou fora do Brasil, e analisar 
cuidadosamente a política de envio de e-mails dela. A maioria das empresas permite o 
processamento de cerca de 100 e-mails por hora. Não adianta contratar uma empresa que 
processe mais e-mails, pois o limite máximo que o Mandou permite por conta é de 100 
e-mails por hora. 
 
Algumas empresas de hospedagem tem baixa tolerância ao envio de e-mails por parte dos 
clientes (principalmente as maiores, que aparecem nas primeiras páginas da pesquisa do 
Google). Isso significa que há o risco de você contratar a hospedagem e o serviço ser 
bloqueado sob a alegação de que você está enviando e-mails não solicitados. 
 
Encontrar boas empresas para trabalhar com a parceria do Mandou é, portanto, a parte 
mais complicada de todo o processo. Algumas dicas: 
 
1- Evite contratar empresas de hospedagem que só possuem planos trimestrais ou períodos 
maiores. O ideal é contratar hospedagem com pagamento mensal, já que há uma 
possibilidade de você descobrir posteriormente que a empresa não irá honrar com o limite 
de e-mails enviados que ela anuncia. 
 
2- Você pode registrar domínios gratuitamente pelo site 
http://www.freenom.com/pt/index.html por até 12 meses. É uma forma de você já começar 
economizando, não tendo que pagar a taxa anual de registro de domínios. A parte negativa 
é que nem todas as empresas de hospedagem aceitam hospedar os domínios 
disponibilizados por esse serviço grátis, que são .tk, .ml, .ga, .cf e .gq. O ideal mesmo é 
registrar domínios populares como .com.br, .com, .net, .org e outros. Isso pode ser feito em 
sites como www.registro.br e www.godaddy.com.  
 
3- Evite contratar hospedagem de empresas de hospedagem que aparecem nos resultados 
patrocinados do Google ou nas primeiras páginas, pois empresas de maior porte costumam 
ser as mais intolerantes e as que mais aplicam restrições no envio de e-mails; 
 
4- Não hospede mais de um domínio na mesma empresa de hospedagem. Um dos 
segredos para se obter sucesso na parceria do Mandou é diversificar a hospedagem em 
empresas diferentes. Isso minimizará as chances da empresa (e consequentemente você) 
receber reclamações sobre envio de e-mails não solicitados. 
 
5- Evite usar e-mails de sites que você já possua, a não ser que você conheça bem as 
políticas de envio de e-mail da empresa onde eles estão hospedados. O ideal é registrar 

http://www.freenom.com/pt/index.html
http://www.registro.br/
http://www.godaddy.com/


domínios específicos para uso na parceria. O Mandou não se responsabiliza por 
interrupções ou qualquer problema relacionado com a hospedagem de seus sites por conta 
da ativação da parceria, apesar de tomarmos diversas medidas para que não haja 
tentativas de fraude ou qualquer envio de material ilícito a partir de nossos serviços de envio 
de e-mails. 
 
6- O Mandou não possui uma lista de sites de hospedagem recomendados, justamente para 
incentivar o “garimpo” desses serviços por parte dos parceiros. O objetivo disso é que haja 
o máximo de variedade de empresas de hospedagem usadas pelos parceiros, pois isso 
melhora a qualidade do serviço como um todo. 

Para concluir... 
Como vimos, a parceria do Mandou exige um pouco de esforço no início para engrenar, já 
que você tem que registrar domínios e garimpar boas empresas para hospedá-los. Uma vez 
que essa tarefa estiver cumprida, no entanto, ela poderá lhe render um bom dinheiro extra 
com praticamente nenhum trabalho. Bastará manter o software Mandou aberto em seu 
computador, com acesso à Internet e a parceria ativada. 

Links e informações essenciais 
Download do software Mandou: 
http://www.mandou.com.br/download.html 
 
Passo-a-passo para configurar o Mandou e ativar a parceria: 
http://www.mandou.com.br/help/help-parceria.htm 
 
Vídeos tutoriais sobre o Mandou: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIuDY4IkcuNlFz7YKxB8G6xct0DcntfW 
 
Termos da afiliação do Mandou: 
http://www.mandou.com.br/help/help-faq-afiliados.htm 
 
Atenção: Recomendamos a leitura e ciência dos termos de afiliação, de modo a evitar 
qualquer tipo de transtorno. Trabalhamos de forma bem transparente, sem qualquer 
“pegadinha”. Temos outros produtos bem-sucedidos de afiliação e o respeito mútuo é o 
principal ingrediente para uma receita de sucesso. Dentre outros itens importantes para 
você tomar ciência nos termos da afiliação, destacamos alguns: 
 
1- O valor ganho pelo aluguel das contas depende inteiramente da demanda. Isso significa 
que se em determinados períodos não houver demanda de mensagens a serem enviadas, 
obviamente que o valor de suas comissões irá variar, tendo em vista que os ganhos são 
pagos pela “produção”. 
 

http://www.mandou.com.br/download.html
http://www.mandou.com.br/help/help-parceria.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIuDY4IkcuNlFz7YKxB8G6xct0DcntfW
http://www.mandou.com.br/help/help-faq-afiliados.htm


2- Empregamos várias tecnologias para garantir que as mensagens sejam processadas 
adequadamente. Não nos responsabilizamos por serviços de hospedagem de má qualidade 
que não entreguem as mensagens aos destinatários; 
 
3- Não nos responsabilizamos por interrupções, bloqueios ou qualquer outro tipo de ação 
negativa sobre os serviços de hospedagem que você vier a contratar, em virtude do uso da 
parceria do Mandou; 
 
4- A parceria do Mandou não cobra, define ou estabelece qualquer tipo de obrigação de sua 
parte para conosco e vice-versa. Você pode participar da parceria pelo tempo que quiser, 
ou cessá-la, sem qualquer penalidade. Não se estabelece nessa parceria qualquer vínculo 
empregatício ou responsabilidade contratual entre as partes envolvidas. 
 
5- Não nos responsabilizamos por suas contrações de registro de domínio ou hospedagem 
destes em relação à parceria do Mandou. Vocë deve estabelecer seus próprios critérios 
para decidir quais empresas contratar e quais valores está disposto a investir em tais 
serviços. 
 
5- Apenas use a parceria do mandou se estiver em total acordo com os itens ora aqui 
enumerados no tópico “Links e informações essenciais” 


