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Como produzir depoimentos que 
impactam as pessoas. 

Estado da Arte – Fórmula de Lançamento  

Leandro Aguiari  

 

 

Quantos já foram tocados assistindo a estes vídeos e estudos de caso da Fórmula de 

Lançamento? Sou eu que estou por trás, o responsável pela criação deste tipo de vídeo que 

hoje chamamos de Estado da Arte.  

 

“E isso tudo começou há um ano, exatamente, em um evento como 

este.” 

 

Quando o Erico me convidou, falou que o pessoal do seu master mind, dos Estados 

Unidos, ficava maluca, enlouquecida, com estes vídeos que eu faço, inclusive, hoje os 

lançamentos deles estão sendo baseados no que estamos fazendo e queriam saber o que está 

por trás disso. Ele, então, me perguntou se eu poderia compartilhar o princípio fundamental 

que faz com que está, quase, mágica aconteça. Eu respondi que sim, pois era o mínimo que 

poderia fazer depois de tudo o que a Fórmula fez por mim, pela minha família e pela minha 

casa.  

Falei, então, que iria compartilhar o princípio que faz com que este tipo de vídeo 

emocione, impressione, gere visualizações, engajamento, chuva de comentários e 

compartilhamento. E, principalmente, este tipo de vídeo gera na sua audiência o desejo de 

comprar, de fazer parte do seu produto.  

Quero te contar detalhadamente o que aconteceu para que conseguisse desenvolver 

este método e criar o Estado da Arte.  

Nasci em Itaquera, na zona leste de São Paulo. E aos 13 anos meus pais se divorciaram, 

foi então que comecei a ter que correr atras. A empresa do meu pai quebrou completamente, 

começamos a ficar em uma situação muito difícil. Eu sempre fui apaixonado por artes e por 

música, “viciado” em Pink Floyd, comecei a tocar violão e guitarra aos 9 anos de idade, a 

música então se tornou um refúgio.  

O tempo passou e quando cheguei nos 17 para 18 anos, surgiu uma oportunidade. 

Uma pessoa havia montado um estúdio de gravação, porém não tinha quem cuidasse, eu, 

então, fiz uma parceria, deixei várias coisas que estava fazendo e ali fiquei. Meu primeiro 

trabalho foi fazer sonoplastia para mais de 20 Cds de histórias bíblicas etc., e foi por onde tudo 

começou. 
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10 anos, então, se passaram. Tempo em que fiquei 24h por dia dentro de um estúdio, 

pagando um preço alto para fazer isso, porque quando se fala em arte no brasil, se fala em ir 

na contramão, você tem um sistema que literalmente proporciona um nível de dificuldade que 

só quem vive na pele sabe o que passa. Mas era aquilo que eu queria fazer e fiquei 10 anos 

neste mercado, consegui um bom reconhecimento nele, recebi 3 Prêmios como Melhor 

Produtor Musical do Ano em 2007, 2008 e 2009, e aquilo para mim já significava demais. 

Porém, como todo mercado, houve o período de crise, devido a tecnologia ao crescimento da 

música eletrônica, as facilidades que a tecnologia proporcionava, mais ou menos o que 

aconteceu com a Kodak, o mercado começou a falir e eu percebi que a coisa estava feia. Eu 

precisava, então, tomar uma decisão, foi no ano de 2009 para 2010. Ou esperava o mercado 

quebrar, que foi o que aconteceu 6 anos depois, ou criava algo. 

 

“E ao invés de prestar serviço para as gravadoras resolvi abrir a 

minha própria gravadora.” 

 

 Na época eu não tinha o que investir, era recém casado, e um ano depois eu ainda 

estava correndo, trabalhando igual a um louco por 18h por dia. Começo de casamento e 

muitas vezes não conseguia estar em casa, minha esposa tinha que ir em festas sozinha, tinha 

que fazer muitas coisas sozinha. E para aquele tipo de trabalho me dar algum tipo de sustento 

eu tinha que literalmente me matar. Falei, então, para minha esposa que iria vender a casa 

para investir nesta gravadora, e ela ficou maluca, mas ela confiou em mim e eu vendi a casa e 

investi em uma gravadora.  

E lá eu estava, na maior feira de música do Brasil, com um estande enorme, com tudo 

preparado, Flying Music era o nome da gravadora, e em menos de um mês a queda foi livre e 

eu tive mais de 200 Mil Reais em prejuízos e perdi tudo. Foi, então, uma inauguração nada 

agradável. E voltando para casa fomos parados pela polícia e estávamos com o documento do 

carro atrasado ele, então, foi apreendido. Tive que retirar o equipamento do carro e colocar no 

taxi, perdi alguns códigos do equipamento que custava quase 30 Mil Reais. Quando cheguei 

em casa combinei com o taxista para pagá-lo depois, pois não tinha dinheiro para pagar na 

hora.  

 

“Em menos de um mês a queda foi livre e eu tive mais de 200 Mil 

Reais em prejuízos e perdi tudo.” 

 

Era um sonho e que havia acabado de ser destruído. Foram dias difíceis pois eu olhava 

para trás e pensava: “qual o preço precisa ser pago ainda para podermos fazer o que 

gostamos?”. E era uma pergunta constante. “Será que vale a pena pagar um preço tão alto 

para se fazer o que gosta?”, depois de tanta dívida, tantas cobranças, tanto nervoso que 

passamos, minha esposa desenvolveu um refluxo e ficou meses sem conseguir falar, muitas 

vezes era difícil até se levantar da cama, pois não tinha força para isso. O celular vivia no mute, 

pois tínhamos desespero de ouvir o toque do celular com cobrança. E nesta época eu tinha 
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minha mãe e minha irmã que foram meus alicerces. Minha irmã recebia 3 Mil Reais por mês e 

dividia o salário dela. Pagava o aluguel da minha mãe, me emprestava Mil e ficava com Mil. 

Todas as vezes que eu precisava fazia isso.  

Até que 2012 começou e eu tinha que me levantar, tem uma frase do Bruce Lee que 

diz que o importante não é o fato em si, mas como você reage de acordo com os fatos que 

acontecem na sua vida.  

 

“E eu não tinha opção, precisava me reinventar, apareceu, então, 

para produção de shows, ninguém queria pegar, aceitei e comecei a 

produzir.” 

 

E neles comecei a produzir clipes, e eu percebia que a audiência respondia com os 

clipes que eu fazia. Comecei a dirigir os shows e de lá surgiram convites e comecei a dirigir 

vários clipes, criar vários clipes a produzir muitos clipes. Comecei, então, a conseguir pagar de 

pouco em pouco aquela dividida. Mas quando você está endividado é terrível pois você paga e 

parece que não acaba nunca, enquanto você não tem uma injeção da alta de fluxo de caixa 

você não consegue sair daquilo.  

Em 2014 estava no Rio de Janeiro fui convidado para fazer um clipe para a copa do 

mundo, e isso parece muito bom, mas na época eu estava completamente desgastado, 

esgotado, e completamente infeliz. Então, em uma noite, eu estava dividindo um quarto com 

Thiago Rocha, sobrinho do Ricardo Rocha zagueiro da Seleção de 94, e 4:30 da manhã ele me 

mostrou um vídeo de um homem, também com sobre nome Rocha, comecei a assistir aquele 

vídeo e fomos até as 6h da manhã. E pensei “preciso conhecer aquele cara!”, isso foi em março 

de 2014. Duas semanas depois um amigo meu, tinha um amigo em comum que era amigo do 

Erico, e duas semanas depois que eu vi pela primeira vez o vídeo dele, estávamos almoçando 

juntos.  

Ele, então, me perguntou o que eu fazia, eu contei um pouco por cima, e ele estava 

com um evento do ano passado para fazer. Me falou do evento ao vivo, e como eu já tinha 

feito muitos eventos ao vivo, pedi que me passasse o orçamento que tinha e disse que cobria 

pois acreditava que conseguiria baixar em torno de 30%.  

 

Estava disposto a fazer o possível para fechar aquele evento. 

 

Passamos um tempo sem nos falar, e, então, ele me encaminhou o orçamento que 

tinha. Percebi que estava bem super valorizado, e falei que conseguiria diminuir quase 50%, 

porque este preço não é um valor de mercado. E ele fechou comigo.  

Me colocou para entender mais sobre a Fórmula, eu estava “viciado”, assistia todos os 

vídeos gratuitos. Me colocou dentro dos treinamentos, para conhecer melhor para fazer o 

evento ao vivo, e fazia sentido. Neste tempo eu aprendi a Fórmula e para testar eu lancei o 

“Ricardinho Paraíso”, foi o meu primeiro lançamento.  
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Comecei, então, a montar todo o evento igual a este e queria proporcionar uma 

experiencia.  

 

“O que eu sempre quis foi isso, proporcionar uma experiencia que 

realmente marcasse a vida da audiência.” 

 

Assim como o Pink Floyd marcou a minha vida quando eu tinha 13 anos.  

Preparei tudo para o evento e duas semanas antes eu pensei comigo que faltava 

alguma coisa, faltava uma história que marcasse a vida daquele evento, faltava uma história 

que realmente representasse. Pois eu estava vendo na comunidade do Fórmula muitas 

transformações acontecendo, que não estavam sendo contadas ou não estavam sendo 

expostas como poderia ser. E não existe nada mais poderoso que uma história. Então, fui na 

comunidade e encontrei uma que havia visto no meio do ano era a do Luciano Rezende, fui 

atras dele e o que aconteceu foi este vídeo que quero que vocês revejam. 

  

Clipe – Luciano Rezende: 

 

Eu não vim de uma família rica, pelo contrário, vim de uma família simples, 

humilde, podemos falar que é pobre. 

Em 2004, eu resolvi sair do Brasil e morar em Genebra, como todo brasileiro 

sonhamos em sair do próprio país para buscar fortuna, riqueza, buscar 

felicidade, principalmente financeira. 

Então, neste ano eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, eu a 

conheci aqui em Genebra. Uma brasileira de Belo Horizonte também. 

Em abril de 2013, eu participei do primeiro Fórmula de Lançamento 

presencial em São Paulo. Fui com meu irmão e depois do evento, acho que 

como algumas pessoas, vi pessoas importantes ali, que hoje são 

importantes, e que na época eram como a mim, não tinham produto não 

tinham nada. Mas eles colocar para funcionar e eu não, porque não 

acreditei. 

Quando voltei para Genebra com a minha esposa, ela estava grávida, a 

vida estava difícil e eu estava sem trabalho. E sem trabalho eu precisava 

dar um suporte para minha família, minha esposa grávida. Então tinha um 

bebê chegando, o que eu ia dar para ele? O que eu ia dar para minha 

esposa? Não tinha mais nada. 

Foi onde eu falei “se funcionou para muita gente pode funcionar para 

mim”. Eu tenho que tentar, eu sou cristão, acredito em Deus, eu fiz oração 

com a minha esposa, e ela me disse “eu estou com você e meu bebê 
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também”. Eu tentei, e desde então queria saber por que isso acontecia, 

como que era a Fórmula de Lançamento, o que era um HTML, que eu não 

sabia, o que era um site, eu não sabia nada. Fiz as contas, eu contei, 

realmente, eu assisti 72 vezes os vídeos daquele dia. E eu coloquei nas 

paredes da minha casa folhas de Flip Chart e escrevi passo a passo tudo o 

que foi passado, nos lançamentos, interno e externo, o que foi nos passado 

naquela ocasião. 

Aqui nós moramos, no Brasil se chama Kit Net, chamamos de estúdio de 29 

a 30 m², onde vivem eu minha esposa e minha filha. E as paredes viraram 

Fórmulas de Lançamento. Minha esposa falava que isso estava um pouco 

feio, então respondia “tá, mas isso agora é minha vida e que vai melhorar a 

nossa”, e ela “tá, mas continua um pouco feio”. 

Veio na minha cabeça martelando que feito é melhor que perfeito. Então, 

vou fazer, eu criei um produto em cima do avatar que eu queria e no dia do 

lançamento eu falei “seja o que Deus quiser” e abrimos o carrinho. Na 

primeira hora eu lembro que teve 1 venda, eu falei “é teve um louco que 

comprou” e eu fiquei muito na expectativa, porque gera muitas emoções, 

gera uma explosão de emoções. E eu falei para mim “gente, eu tenho que 

falar com o hélio, o que eu fiz de errado? Até agora não tem nada”. E de 

repente, no final do dia, eu estava quase batendo 6 dígitos, no primeiro dia 

de lançamento. Pouco mais de 24h eu bati os 6 dígitos. E destes 6 dígitos, 

cheguei no final dos 7 dias com 300 Mil de faturamento no total. E aquilo 

foi uma alegria muito grande para mim e para minha esposa. E finalmente 

eu olhei para ela e falei “Fórmula de Lançamento funciona”, acredite é real! 

 

 

Este vídeo foi gravado pelo Skype, o Luciano estava na Suíça e eu em casa. Ele pegou o 

equipamento que tinha, eu o dirigi pelo Skype e nasceu este vídeo. E no evento, de repente, a 

minha intenção que era apenas proporcionar, realmente, uma experiencia para que a 

audiência do evento naquele dia fosse impactada, começaram a chegar em mim e dizer “cara, 

isso mudou o marketing digital” e “isso vai mudar o marketing digital”.  

 

“Então, o Erico chegou e me convidou para fazer todo o lançamento 

da Fórmula 4.0.” 

 

 Me perguntou se conseguiria fazer mais 12 histórias igual a do Luciano, e como, até 

hoje, eu não lembro de ter falado não para uma oportunidade, independente se eu era 

capacitado para fazê-la ou não, muito pelo contrário, tudo o que eu fiz e aprendi, foi primeiro 

fazendo e aprender fazendo. Nunca estudei antes para fazer, eu fazia e quando você faz é 

obrigado a aprender, não tem opção. É como entrar em um buraco, você é obrigado a sair de 

lá, você não tem opção e eu fiz isso minha vida toda.  
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Estava então fechado, falei “cara consegui, ganhei o cara, agora a coisa vai acontecer”, 

e fomos gravar a história do Ivan Quirino. Falei com ele, e no dia da gravação choveu muito e 

tivemos que interromper antes, tive que dar uma improvisada. Voltei para casa, editei a 

história, editei o vídeo e encaminhei para o Erico uma prévia. No dia seguinte ele me chama do 

Skype e me conta a seguinte história: “uma vez eu fui para São Paulo e lá tinha um shopping 

com aquela máquina de bichinho, e eu tinha 1 real no bolso. Fui e de primeira peguei este 

bichinho, achei fácil. Quando sai um cara chegou em mim e falou ‘cara tu quer R$5,00 neste 

bichinho aí?’ e pensei ‘claro que quero, R$5,00 pego 5 bichinhos’. Peguei, então, os R$5,00 do 

cara voltei para a máquina, e perdi os R$5,00 e fiquei sem o bichinho.” Ele queria dizer com 

esta história, que aquele impacto, aquela emoção, tudo aquilo que consegui de extraordinário 

no vídeo do Luciano foi sorte, porque ele viu que eu tinha feito o Ivan e como era uma prévia.  

 

“Eu falei então que iria trazer o bichinho nem que eu tivesse que 

sequestrar a máquina toda, nem que tivesse que pegar um guincho, 

arrombar o shopping e trazer a máquina, eu trago, ele não falou mais 

nada. “ 

 

Na mesma hora desliguei o Skype e liguei para o Ivan topamos gravar novamente, e no 

caminho para Santo André liguei para ele pedi que levasse a esposa, os filhos, os bonequinhos, 

levar tudo. Porque eu precisava de algum jeito ambientar ele, fazer com que ele se 

emocionasse e fazer com que ele contasse a história dele, verdadeiramente. No caminho fui 

pensando tudo aquilo que eu havia feito com o Luciano, tudo o que havia criado, qual o 

fundamento daquilo. Gravamos, terminamos e sai satisfeito, eu estava na verdade com 

“sangue no olho”. E na volta para casa, parei em um posto para abastecer, entrei na loja de 

conveniência quando olho uma luz piscando, e lá estava ela a máquina de bichinho. Olhe 

“R$2,00” e pensei “ufa só tenho cartão”, quando coloquei a mão no bolso, eu tinha os R$2,00 

então gravei este vídeo. 

 

Vídeo – Loja de Conveniência: 

 

E aí galera tudo bem? Principalmente, Erico Rocha tudo bem? 

Parei para sacar um dinheiro, estou voltando da gravação do Ivan, e vi 

aquela máquina de bichinho ali. Eu tinha uma cédula de R$2,00 no bolso, e 

lembrando o que o Erico falou, deixa eu ver esse negócio do bichinho. Olha 

aqui ó (mostrando bicho de pelúcia). Com apenas R$2,00. 

E a nossa amiga aqui está de prova. Ela mesma me falou, eu perguntei se 

era fácil pegar naquela máquina e ela me disse que tem muita gente que 

perde muito dinheiro e não consegue pegar né? 

Menina: É verdade, ele conseguiu em uma tentativa só um bichinho e é 

muito difícil. Eu já perdi muito dinheiro nesta maquininha.  
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É isso aí, tá vendo Erico. É ‘nóis’.  

 

Mandei este vídeo na hora para o Erico e ele ficou em silêncio, e o silêncio fala mais 

que muitas palavras. Na verdade, eu já tinha me ferrado porque, imagina se eu chego lá, 

depois de pegar o bichinho enviasse o vídeo e ele me dissesse que não adiantou nada pegar o 

bichinho. Então nasceu esta história. 

 

Vídeo – Ivan Quirino 

 

Meu nome é Ivan Quirino, eu sou filho mais novo de uma família de quatro 

irmãos, meu pai é um metalúrgico aposentado e minha mãe é dona de 

casa. Nós nunca tivemos muito luxo, graças a Deus nunca passamos fome e 

tal, mas sempre estudei em escola pública e meu sonho desde pequeno, eu 

sempre gostei muito, de desenhar, eu lutei muito para conseguir isso.  

Tive muitos problemas no começo, porque meus pais acharam que não ia 

‘rolar’ que desenho não dá dinheiro, aquela história toda. E com 18 anos, 

mais ou menos, eu consegui meu primeiro trabalho com desenho, comecei 

a trabalhar com desenho e em 2002, e já deveria ter uns 20 anos, quando 

dei a minha primeira aula. Naquele dia, que eu dei minha primeira aula, foi 

o dia em que eu descobri o que eu vim fazer na terra, por assim dizer. E 

pelos 10 anos seguintes eu batalhei e eu fiz tudo para ter a minha própria 

escola, era meu sonho ter uma escola de desenho.  

Em 2012 eu consegui realizar o sonho de levantar uma escola. Tem uma 

coisa que eu lembro como se fosse ontem, que eu acordava 5:30h, 6h da 

manhã para entregar panfleto nas portas das escolas, e lembro de uma 

menina que pegou um panfleto da minha mão, amassou e disse “eu odeio 

desenhar” e jogou no meu pé.  

E naquele dia eu já parei de entregar e fui para casa, minha esposa então 

perguntou “e aí como foi hoje?” eu falei “ah foi bacana, foi beleza, acho que 

vai rolar mais alunos e tal” e quando ela saiu de perto eu chorei, chorei 

como nunca tinha chorado na minha vida. Naquela hora eu vi o desespero 

que me deu, eu tinha conseguido 8 alunos com 6 meses, e eu não estava 

conseguindo pagar as contas, não pagava nem o aluguel os 8 anos. Então, 

tive que fechar a escola, tive que entregar tudo e muito mais que a dívida 

que ficou, e ficou gigantesca a dívida de dinheiro, foi o lance de ter o meu 

sonho indo por ‘água abaixo’’.  

Tudo o que eu sonhei por 10 anos havia acabado. E ali foi um dos períodos 

mais difíceis da minha vida, porque eu não tinha como sair, tinha tirado 

minha esposa da casa dela, porque eu namorava e ela estava na casa dos 

pais, mas eu tive que tirá-la para casar comigo e eu não ia ter condições de 

dar a mesma vida que os pais davam. Então, ela me disse que estava 
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grávida, foi bem neste período, bem quando estávamos no ‘olho do 

furacão’.  

E no Chá de Bebê da minha filha, eu estava desesperado, eu via a barriga 

da minha esposa crescendo e não sabia como eu ia pagar aquelas dívidas, 

como eu ia dar um futuro para minha filha, como eu ia dar um quarto, por 

exemplo, porque não tinha dinheiro para isso. 

E no Chá de Bebê, eu chamei um amigo meu que eu não via muito tempo, 

de infância. E contei a história a ele, não nos víamos há muito tempo, eu 

contei que estava desistindo, e estava mesmo, estava indo procurar 

emprego, não que tenha alguma coisa errada nisso, mas eu ia ter que dar 

um futuro para ela, mas ia ter que pagar o preço. Provavelmente eu ia ter 

que sair para trabalhar com ela dormindo, e voltar com ela dormindo, iria 

correr o risco de não ver minha filha crescer, e eu expliquei isso a ele. E ele, 

então, me falou que fez um curso e que conhecia um homem que poderia 

me ajudar, o nome do curso era “Fórmula de Lançamento” e o nome do 

homem Erico Rocha. Eu já havia desistido, mas naquele momento eu achei, 

alguma coisa me disse, que eu tinha que arriscar mais uma vez. Já estava 

ferrado mesmo, fui para cima, fui procurar quem era esse tal de Erico 

Rocha, o que ele fazia, e quando chegou a inscrição do Fórmula eu coloquei 

todo o limite do cartão de crédito que eu tinha.  

Eu lembro que estudei, larguei tudo para estudar. Foi bem no comecinho 

quando minha filha nasceu, ela ficava acordada de madrugada e eu ficava 

com ela no colo estudando, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Apliquei do 

jeitinho que tinha que ser feito com o curso de desenho e quando a fatura 

do cartão chegou eu tinha ganhado o dobro da fatura. Não tinha 

conseguido pagar dívida nenhuma, era apenas a fatura da cartão, mas eu 

tinha descoberto a fórmula, não para ficar rico, nada disso, descoberto a 

fórmula para ficar com a minha filha. Para ter uma vida boa com ela e 

continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é desenhar, que é ter a 

minha escola.  

Três meses depois eu já tinha estudado melhor, eu já estava mais tranquilo, 

e três meses depois eu fiz o meu lançamento mesmo. Aplicando direito, sem 

desespero, e proporcional a fatura do cartão, eu tinha faturado 40 vezes 

mais do que a fatura do cartão de crédito. Em pouco menos de um ano eu 

paguei todas as dividias, aqueles 8 alunos que eu ‘camelava’ para ter, 

viraram mais 700 agora.  

Eu olhei para minha filha ali no berço e eu falei “agora eu vou conseguir 

ficar com ela, vou conseguir brincar com ela “. Mas se não fosse por essa 

gravidez, eu não tinha feito Chá de Bebê, meu amigo não teria ido, não 

teria me apresentado o Erico e eu não estaria aqui hoje. Então foi por causa 

dela! 

 

Quando enviei este vídeo para o Erico ele pensou “uou! o Leandro voltou!”.   



 

9 
 

“Mas foi melhor que isso, eu tinha percebido que eu tinha criado, 

literalmente criado, um método que podia imprimir a história de um ser 

humano em um vídeo.” 

 

Extrair tudo que uma pessoa vive, e cada um aqui tem a sua história. Cada um sabe 

bem o que sente, o que passa e o que vive. Eu percebi que tinha criado uma forma um método 

de extrair isso e colocar em vídeo.  

Depois deste vídeo fomos a Barcelona, fizemos toda a gravação do FL4 e aconteceu. 

Todos os recordes da Fórmula tinham sido quebrados. E o Erico me convidou para integrar o 

Platinum Master Mind, e agora quero mostrar a vocês o princípio fundamental que faz com 

que esta “mágica” aconteça. O que vou ensinar hoje para vocês nunca aconteceu antes, então 

quero que saibam que estão escrevendo essa história comigo hoje. Todos vocês hoje fazem 

parte da minha história, porque isso hoje só está acontecendo por causa da Fórmula.  

A primeira coisa que vocês precisam entender, que muita gente acha, assiste os vídeos 

bem feitos, a história bem contada, e acredita que é equipamento, e se perguntam qual a 

câmera, qual equipamento precisam comprar. E a resposta é: que não é o equipamento. Tanto 

que o vídeo do Luciano foi feito via Skype, com a câmera que ele tinha. Então, não é a câmera, 

muito pelo contrário, o excesso de equipamento até atrapalha, porque você vai chegar parai 

ter uma conversa com a pessoa, se chegar cheio de coisas e a pessoa fica intimidada não ira ter 

nada dela, fica somente com o superficial. Tudo isso que vocês assistiram foi feito com uma 

câmera e uma lente, e poderia ser qualquer outra câmera. O princípio que faz com que todos 

os resultados até aqui aconteçam é o ROTEIRO. E a grande sacada esta na sequência de 

perguntas que criei, que executadas da maneira correta faz com que a “mágica” aconteça.  

 

“Estou falando para vocês das 7 perguntas viscerais do Estado da Arte.” 

 

 E existe um elemento que faz com que elas imprimam e extraiam os sentimentos das 

pessoas.  

 

1. Me conte o resumo da sua história. 

  

• Eu preciso saber um resumo da história da pessoa, vocês concordam que a 

nossa vida é repleta de acontecimentos? O dia que você nasceu, o dia que 

você se casou, o dia que seu filho nasceu, temos muitos acontecimentos. E 

nesta pergunta você precisa detectar e entender a história, para você saber de 

onde você vai começar a contá-la. Por exemplo, no caso do Luciano, ele não 

nasceu em 2004, existe uma vida antes. Mas eu comecei em 2004 e é ali que 

eu começo, quando ele se muda para Suíça. Então, no resumo você precisa 

conhece-la por completo e escolher um evento para começar a contar para 

fazer sentido.  
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2. Qual era o seu problema antes de conhecer o produto?  

 

• Toda jornada começa com um problema, e quando você expõe o problema, os 

altos e baixos como o de qualquer pessoa comum, as pessoas tendem a se 

identificar. Por exemplo no caso do Ivan Quirino, o que aconteceu que gerou o 

desejo de mudança? A esposa dele ficou gravida, isso é um problema? Não, 

porém ele havia acabado de quebrar completamente. Ele, então, tinha uma 

situação negativa e uma positiva vivendo juntas, e este problema o 

impulsionou ao desejo de mudança. Gerou o desespero nele. Sendo assim, 

você precisa identificar qual era o exato problema que ele tinha e que por esse 

motivo ele procurou algum de vocês.  

 

3. Como você conheceu o produto e porque você decidiu dar um voto de confiança?  

 

• Não adianta você mostrar a pessoa se transformando do nada, se você não 

mostrar como ela chegou lá. Se eu não mostrar como ela chegou lá não há 

continuidade a história. Por exemplo, o Luciano, como ele chegou? Foi a um 

evento ao vivo. No caso do Ivan Quirino, ele foi através de um amigo no chá de 

bebê. E é muito importante, também, porque ela decidiu dar um voto de 

confiança, todos nós sabemos que quando você precisa decidir alguma coisa 

você fica entre o sim ou não. E quando ele fala o motivo, do porquê ele deu 

um voto de confiança, ele da a plausibilidade para a pessoa que está 

assistindo. Porque a pessoa está sentindo a mesma coisa que ele. Então, 

quando ele fala que deu um voto de confiança, a pessoa pensa que se ele deu 

um voto de confiança e conseguiu a transformação, eu também vou fazer isso. 

  

4. Me conte um pouco sobre as dificuldades que você teve ao começar a aplicar o 

produto.  

 

• Eu faço esta pergunta porque você não quer mostrar que seu produto é uma 

pílula magica, e sabemos que isso não existe. E quando eu mostro para ele que 

existe uma jornada, que não é só comprar o produto e está tudo certo, mostro 

que existem dificuldades, mostro então que é real, autêntico. As pessoas 

entendem autenticidade. Quando você é autêntico o ser humano se identifica 

automaticamente. Por exemplo, no caso do Luciano, 72 vezes ele estudou, 

poderíamos pensar em não mostrar isso pois mostra que o produto é difícil, 

que não vai vender, pensaríamos em “mascarar”. Mas mostramos, o ser 

humano se identifica com a verdade. 

  

5. Qual os resultados e a transformação que o produto trouxe para sua vida?  

 

• O que queremos saber é exatamente a transformação. Ele tinha problema 

antes, e não tem mais por que você apareceu, e ele, então, teve resultados e 

muito mais que isso ele teve uma transformação. E precisa deixar claro qual é 
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a transformação que aconteceu. Qual a transformação do Ivan Quirino? Ele 

tinha encontrado não a fórmula para ficar rico, mas a fórmula para ficar com a 

minha filha.  

 

6. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível, após obter 

os resultados através do produto?  

 

• Faço esta pergunta pois na pergunta anterior as pessoas tendem a não trazer 

toda a transformação, na cabeça dela ainda está tudo confuso, toda a 

transformação que ela conseguiu. E para limpar isso na cabeça dela você a faz 

separar. O que você imaginou que nunca seria possível que você só conseguiu 

por causa do produto? E é nessa hora que você vai ter a real transformação. 

Então, esta pergunta serve para dar um suporte, reforçar, a 5ª pergunta. E é 

por isso que a transformação desses estudos de caso fica tão poderosa, pois 

esprememos até extrair tudo. 

 

7. Pergunta Extra  

 

• Você pode fazer a pergunta que quiser, por exemplo, em alguns casos fazemos 

perguntas baseadas nas objeções. Pegamos as suas objeções, por exemplo, 

falta de tempo, pode pegar e ir direto na veia de onde você está fazendo este 

estudo de caso. Outras vezes, esta pergunta extra uso relacionado a alguma 

coisa do conteúdo personalizado do curso, por exemplo, no caso do Jeronimo 

da Academia de Produtividade, ele tem dentro do conteúdo dele o “Depósito 

de Tem Que”, então para quem está assistindo ficar curioso eu coloco 

pequenos fragmentos do treinamento e peço para pessoa falar da experiencia 

dela e então ela fala um pouco, mas não fala tudo. Então, a pessoa que está 

assistindo fica na curiosidade para saber mais sobre aquilo  

 

Mas quando Erico me pediu para compartilhar isso com vocês, falou “cara entrega o 

ouro, o principal fundamento, entrega qual é o grande segredo”. Lembra que eu falei no 

começo que existe um elemento visceral que pode ser acrescentado em algumas perguntas, 

ou em todas? E que pode mudar completamente a profundidade, tirar da superficialidade e 

levar a sua entrevista para um outro nível? Esse elemento é você perguntar: 

 

“Como você se sentia?” 

  

Eu uso este elemento na pergunta 2 e na pergunta 5 geralmente.  

No momento que eu faço esta pergunta eu deixo de construir uma linha de dados de 

informações sobre a pessoa e passo a construir uma linha de sentimentos. É onde está o 

grande segredo que poucas pessoas ou quase ninguém entende.  
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Ninguém pode falar de um sentimento sem verdadeiramente ter sentido ele. E quando 

o assunto é sentimento todos nós nos conectamos, nos identificamos. Você se identifica 

quando é parecido, mas quando o assunto é sentimento nós sentimos medo, angústia, nós 

sentimos, e é quando você parte do nível de fazer um estudo de caso que é específico só para 

um tipo de pessoas, e você atinge qualquer um. Porque a história passa a ficar poderosa.  

Eu vou dar um exemplo básico, Jobert teve uma fase muito difícil na vida dele. Vou 

fazer um experimento aqui só para vermos como vamos extrair a informação dele: 

 

Leandro: Qual era o seu problema nesta fase difícil que você viveu? 

Jobert: Meu problema era dever mais de 1 Milhão de Reais.  

Leandro: Só que hoje o Jobert não deve mais isso, todos sabemos disso, que está bem, graças a 

Deus. E como está sua vida hoje? 

Jobert: Paguei 1 milhão de reais, e acho que sobrou um pouquinho.  

Leandro: Legal, bom demais.  

 

Então, qual a transformação que temos do Jobert quando vemos isso? O problema 

dele que detectamos é que devia 1 Milhão de Reais. Isso é natural acontecer, eu vejo em todos 

os estudos de caso até agora. No exemplo, ele devia 1 Milhão de Reais, agora não deve mais 

“ah paguei”. Só que aqui estamos em nível superficial, estamos pegando apenas um dado do 

Jobert. 

  

Leandro: Jobert, agora me diz uma coisa, qual era o seu problema nessa fase difícil da sua 

vida? Você devia 1 milhão de reais, e como você se sentia? 

Jobert: O grande desafio desta época, o grande desafio de ficar devendo 1 Milhão de Reais. 

Primeiro é a vergonha, de você não se sentir capaz, de saber que é uma dívida ambulante, e 

por onde você andasse, todos que você encontrava todos sabiam que você estava devendo. 

Parece que todos os lugares que você ia, isso no andar, no dia a dia. Mas tinha também o 

problema em casa. Eu virei amigo dos oficiais de justiça, telefone de cobrança, como você 

mesmo disse agora pouco, tinha que atender ligação de cobrança. Esse foi um período muito 

difícil, mas talvez a pior hora do dia era quando apagava todas as luzes... 

Leandro: Como você se sentia? 

Jobert: Todos iam dormir, eu ouvia aquele silencio, e, normalmente, eu era o último a apagar 

as luzes da casa e ver se estava tudo bem, era a hora mais difícil. A hora que você não ouvia, 

parece que, nenhum barulho, mas dentro de você estava um turbilhão, era difícil dormir. Se eu 

tivesse que falar alguma coisa dessa época é que era difícil de dormir.  

Leandro: Era difícil de dormir, eu sentia vergonha. E como esta sua vida? Pagou as dívidas, já 

sabemos disso. Mas como você se sente hoje? 

Jobert: A primeira coisa a dizer é que esta noite eu dormi.  

Leandro: Na verdade, eu acho que ele já esta dormindo tem um certo tempo, graças da Deus.  
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Jobert: Mas existe, também, uma sensação de orgulho de saber que eu consegui superar 

aquele desafio. Nada paga o sentimento daquilo, por exemplo, do orgulho que a minha esposa 

sente por mim, do orgulho que meus filhos sentem por mim. Eu acho que eu não vou ter 

nenhuma recompensa maior, do que ser o maior herói dos meus filhos. Essa é a grande vitória.  

 

 

Vocês, então, entenderam a diferença? “Ah eu tinha 1 Milhão em dívidas e agora não 

tenho mais”, não, “eu tinha vergonha, eu não conseguia dormir a noite, hoje eu durmo a noite 

e eu quero que meus filhos tenham orgulho de mim”. É este pequeno elemento que extrai, e 

que leva, a pessoa a expressar exatamente quem ela é. Porque nós não somos informação, 

não somos dados, somos seres humanos. Dados é computador, nós não somos uma base de 

dados, somos uma base de sentimentos.  

 

“E construir esta linha de sentimentos é o que faz toda a diferença.”  

 


