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PREFÁCIO
“A PRIMEIRA VEZ A GENTE NUNCA ESQUECE”


Era 27 de fevereiro de 2018 e lá estava eu, apertando o F5 do notebook 
e vendo aquele pequeno número de Leads aumentando cada vez mais.

Como poderia uma simples publicação orgânica em um grupo de 
afiliados no Facebook chamar tanto a atenção das pessoas?

Se você considerar que ninguém conhecia o meu trabalho e muito 
pouco o dos meus dois parceiros Marcus e Nikolas, não fazia sentido 
uma simples publicação orgânica gerar mais de 600 cadastros em um 
único dia.

Veja, uma postagem orgânica, de alguém desconhecido, em um grupo 
do Facebook gerou mais de 600 leads em menos de um dia!

Porque isso aconteceu?

Porque as pessoas ignoraram tudo o que dizem por aí sobre autoridade 
e simplesmente se cadastraram?

Eu levei um bom tempo até entender porque nós conseguimos aquele 
resultado em tão pouco tempo.

Naquela época eu mal sabia o que era Copywriting e não tinha 
interesse nenhum em me tornar um no futuro.

Admirava muito quem sabia escrever de forma persuasiva, mas 
confesso que apenas copiava o que eles faziam e mudava de acordo 
com o produto que eu ia vender.

Era um caminho fácil, rápido e que às vezes me gerava um pequeno 
resultado.
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Afinal, quem nunca né? rsrs

E agora nas próximas páginas eu quero te explicar de forma prática 
porque resultados incríveis “surgem do nada” no seu negócio.

Além disso, quero te mostrar como você pode criar esses resultados 
sempre que precisar, usando apenas algumas palavras.

Mas antes, vamos começar entendendo o cenário que estávamos 
enfrentando em fevereiro de 2018 e porque aquela página funcionou 
tão bem.

A imagem abaixo é um print da página original que deixei salvo como 
recordação.

Uma página em branco, com uma headline, um botão laranja e 22 mil 
reais em vendas nas primeiras 24 horas de abertura.

Mas se a gente voltar um pouco no tempo e entrar naquele grupo de 
afiliados no início de 2018 veríamos 3 pontos que devemos considerar:

- Afiliados reclamando que o Facebook estava bloqueando seus perfis 
e publicações nos grupos.

- Queda nas vendas porque o alcance orgânico havia diminuído.
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- A grande maioria eram afiliados iniciantes que estavam em busca de 
grandes resultados em pouco tempo.

Observe que o copy da página mostrava exatamente o que a grande 
maioria dos afiliados que estavam naquele grupo queria ver.

E é aqui que está o segredo!

Por que as pessoas ignoraram tudo o que dizem por aí sobre autoridade 
e simplesmente se cadastraram?

R: Porque não importa quem você seja, nem de onde veio, nem muito 
menos o que você vai vender depois. Se você falar exatamente o que o 
seu público quer ouvir eles vão parar o que estiverem fazendo para te 
dar atenção!

Seu copy deve falar diretamente com o emocional do seu público, 
trazendo novamente esperança e mostrando que existe um mundo 
melhor logo depois que ele tomar a ação desejada.

Faz sentido para você? 
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SOBRE
Não me recordo qual foi o momento em que tive contato com o termo 
Copywriting pela primeira vez.

Acredito que tenha sido em meados de 2016, logo depois que eu fechei 
a minha empresa de Suporte Técnico em 
Informática e entrei de cabeça nos 
estudos relacionados a Marketing 
Digital.

Naquela ocasião, eu entendi, que 
precisava me especializar em algum 
assunto específico se quisesse ter 
destaque e posicionamento no mercado.

Eu só enxergava duas possíveis escolhas, tráfego ou copy. E como eu 
não tinha dinheiro pra começar com tráfego pago e muito menos 
paciência de aprender sobre SEO acabei optando pelo copywriting.

A verdade é que sempre tive uma queda por assuntos relacionados à 
persuasão, mesmo antes de conhecer o mercado digital, já fazia 
algumas buscas relacionadas a esse assunto.

Esse pequeno interesse se tornou uma paixão em 2018, quando eu 
realmente entendi que uma boa carta de vendas poderia mudar 
completamente a minha vida.

Então comecei a escrever para todos os produtos que vendia como 
afiliado e produtor, até que em 2019 me desafiei a começar a escrever 
para projetos de outras pessoas.

E foi só à partir desse momento, que eu realmente passei a crer que eu 
era um Copywriter.
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O COPYWRITING
“SE VOCÊ CONSEGUE CONQUISTAR O CORAÇÃO 

DE ALGÚEM O CÉREBRO ACOMPANHA”


Antes de escrever esse livro, eu fiz uma rápida pesquisa no Google 
com a intenção de encontrar algumas palavras bonitas que explicassem 
de forma clássica o que é Copywriting.

Mas o fato é que, o Google me mostrou 449 mil resultados na busca, 
putz!…

Então lembrei de um livro do Blair Warren chamado “The One 
Sentence Persuasion Course” que li a alguns anos atrás. (Recomendo 
fortemente a leitura)

E fez muito sentido te explicar o que é copy usando as mesmas 
palavras que ele cita no livro. Veja!

“As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que incentivam seus 
sonhos, justificam seus fracassos, acalma seus medos, confirma suas 

suspeitas e os ajuda a atirar pedras contra seus inimigos”.

Wow! 

Podemos dizer então que copywriting é qualquer tipo de comunicação, 
seja em texto, vídeo ou imagem que.
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• Incentiva sonhos;

• Justifica fracassos;

• Acalma medos;

• Confirma suspeitas;

• Ataca inimigos em comum;

Todas as campanhas publicitárias bem sucedidas usaram pelo menos 
um, ou mais destes cinco insights.

Agora pare por alguns minutos e olhe ao seu redor. Veja quantos 
relacionamentos bem sucedidos também foram construídos em cima 
desses pontos.

Observe quantos produtos campeões em vendam fazem o uso desses 
elementos em seus vídeos e cartas de vendas.

Ah… E antes que eu me esqueça!

Fique atento à forma como eu vou abordar o uso das palavras abaixo 
durante toda a explicação no livro.

• Copywriting = A técnica

• Copywriter = O profissional

• Copy = O material

Eu acredito que fica muito mais fácil aprender copywriting quando 
seguimos uma linha lógica de raciocínio. Por isso preparei esse livro 
em três etapas fundamentais para o sucesso de qualquer copywriter.

• Pesquisar

• Escrever

• Revisar
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Pesquisar

Primeiro você vai aprender toda a parte de pesquisa e definição do seu 
Avatar. Sinceramente eu considero essa a parte mais importante de todo 
o  processo.

Quando você se prepara com uma pesquisa eficiente de construção de 
persona, sua escrita fica muito mais fácil e as suas chances de sucesso 
aumentam de forma exponencial.

“Pense devagar, escreva rápido”

Guarde esse método com você à partir de agora.

Depois de aprender todos os elementos para uma boa definição de 
Avatar, vamos partir para ação e escrever.

Escrever

Você vai aprender a escrever textos altamente persuasivos usando as 
estruturas poderosas.

Além disso, vou te apresentar elementos chave, que transformam um 
texto medíocre em um campeão de vendas.

E por último, mas não menos importante, vamos entrar na parte de 
revisão.

Revisar

Um bom processo de revisão é fundamental para que você possa 
aumentar o potencial de resultados do seu copy.

Por isso, vou compartilhar com você todo o processo que eu uso para 
revisar os meus textos antes de publicá-los.

Bora juntos? 
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QUER CONTINUAR?
Essa foi apenas uma “Amostra Grátis” desse conteúdo!

Para continuar aprendendo e receber acesso completo ao Copy Clube 
VIP clique no link abaixo.

Quero o restante do conteúdo!
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