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A Esperada 1º  Venda 
 

Fazer a primeira venda é o maior desejo de quem está iniciando 

um negócio no universo online. 

Você provavelmente já se pegou pensando no momento em que 

a primeira venda aconteceria e sonha com isso até hoje. 

No entanto...  

Depois de tentar uma... Duas... Três e sei lá quantas vezes você 

simplesmente passou a acreditar que marketing digital funciona 

apenas para os “gurus” e que nunca funcionaria para você. 

Então passou a procurar o “pulo do gato”. Aquele truque de 

baixo da manga, guardada a quatro chaves que os gurus 

escondem. 

Mas tenho uma coisa para te contar... 
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Esse “pulo do gato” que você tanto procura é estratégia e 

consistência. 

 

E é isso que vou te entregar, tim tim por tim tim. O passo a passo 

simples e direto para você finalmente fazer a tão esperada 

primeira venda. 

Ao final desse e-book você terá um caminho claro para trilhar. 

Um verdadeiro atalho para não perder tempo com estratégias 

que nunca funcionam e apenas fazem você perder tempo e 

dinheiro. 

Nesse e-book literalmente peguei e mastiguei pra você todo 

conhecimento necessário para sair do “iniciante fracassado” a 

tão esperada “primeira venda”. 

 

    O pulo do gato 
 

Você procurou o “pulo do gato” e achou. 

Então preste atenção nas próximas linhas porque vou mostrar 

diante dos seus olhos o que você deve fazer para chegar a 

primeira venda. 

Existem muitas maneiras de realizar a primeira venda... 

Pagando por anúncios, criando conteúdo para um blog, 

youtube, redes sociais, marketing de influencer e etc. 

Como você pode ver... Existem muitas formas. Então você deve 

escolher uma e focar nela, sem pular em galho e galho. 
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Se você quer a minha opinião... Você deve começar com 

anúncios porque eles são a forma mais rápida de gerar grandes 

resultados. 

 

Maass... 

 

Eu sei que muitos não tem dinheiro para investir no início ou 

simplesmente tem medo e querem primeiro testar se o rio está 

para peixe. 

Por isso montei uma estratégia a prova de falhas para você 

chegar a primeira venda sem investir um único centavo. 

 

Persona – Seu cliente ideal 
 

Persona: 

Personas (Cliente ideal) é uma representação rica em detalhes 

de quem comprou ou ainda vai comprar de você. 

Esses detalhes são muito importantes na hora de elaborar uma 

oferta irresistível porque são eles que vão direcionar toda a sua 

comunicação. 

Para você ter em mente um exemplo de persona... 

Jorge mora em uma casa a 40 km da local de trabalho tendo que 

se deslocar de carro todos os dias, tem 22 anos e trabalha como 

policial militar em uma delegacia no centro de Salvador. Tem 

ensino médio completo, ganha R$ 5 mil por mês e está cursando 
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a faculdade para tentar entrar na PF. Gosta de conversar com 

amigos que já passaram na prova sobre como estudar melhor. 

É fanático por futebol e torce para o Vasco, sempre que tem jogo 

vai para o bar assistir com os amigos. Está planejando o 

casamento com a namorada que é 3 anos mais velha e é 

delegada civil. 

 

 

 

Viu? Com esses detalhes você sabe em média quanto ele ganha 

mensalmente, o que gosta de fazer, se divide a casa com uma 

parceira e se tem carro. 

Isso te dá informações se pode pagar pelo produto ou como 

conectar com ele de forma mais pessoal, cutucando a ferida 

mesmo. 
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Não se cria um produto e busca compradores para ele, procura 

problemas e cria produtos para resolver. Bem diferente não? 

Você identifica um problema que as pessoas têm e... Resolve! 

Isso é fundamental para não desperdiçar rios de dinheiro e 

toneladas de tempo perdido com um produto que ninguém quer. 

Agora você sabe da importância de entender o seu cliente, mas 

fica a pergunta... 

 

Como fazer isso? 

Mapeando os medos, ambições, problemas e dúvidas de sua 

persona. Para isso você pode anotar essas informações em uma 

planilha parecida com essa: 

 

 

 

“Tá Davi, mas onde eu encontro isso?” 

Você pode encontrar essas informações onde elas estão, na 
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internet. 

Olha isso: 

 

 

 

 

 

O primeiro foi uma dúvida em um vídeo do youtube e o segundo 

foi no instagram. Todas as duas foram sobre programação. 

 

Viu? Não é tão difícil, já temos duas dúvidas do seu “cliente 

ideal”. 

 

Você vai preencher a planilha até ter uma quantidade razoável 

de informações sobre sua persona. Essa tarefa é importante 

porquê: 

 

Para uma carta de vendas vender muito tem que gerar 

conexão e quebrar TODAS as objeções que seu cliente 
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possa ter. Tem forma melhor de fazer isso do que saber tim 

tim por tim tim do que ele sente? 

 

Você terá em sua posse o “manual” de como se 

comunicar com sua persona. Você não vai errar. 

 

Você desenvolverá maior empatia ao conhecer o íntimo 

de sua persona. Isso vai “virar a chave” na sua cabeça para 

escrever uma carta fluida. 

 

Então faça o dever de casa. 

 

Instagram: 
 

 

 

O instagram recentemente bateu a marca de 1 bilhão de 

usuários ativos. Só esse número é o bastante para demonstrar 

que o aplicativo é um verdadeiro monstro para ajudar quem está 

em busca da primeira venda. 

 

instagram.com
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Trabalhando com o instagram... 
 

O instagram admite vídeos, mas geralmente os post com 

imagens alcançam maior número de pessoas. 

No entanto, o instagram está dando nesse momento uma 

atenção especial aos vídeos do IGTV. Então passa a ser 

interessante postar com frequência vídeos também. 

 

Feed – Sua galeria de conteúdo 
 

No feed você deve postar conteúdo da mesma forma de um 

blog. 

A imagem funciona como o título, com o objetivo de chamar a 

atenção enquanto a informação é passada na legenda. 

Essa é a forma ideal porque o instagram não gosta nem um 

pouco de imagens cheias de texto e muitas vezes acaba 

reduzindo o alcance da postagem. 

Agora que você sabe disso comece a usar imagens com um apelo 

emocional muito forte, que quebre o padrão (fora do comum), 

memes e qualquer outra forma de fazer com que o usuário ao se 

deparar com a imagem pare de rolar a tela e volte sua atenção 

única e exclusivamente para você. 

 

Atenção é algo que você tem que perseguir dentro no 

marketing digital. 
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Stories – Aqui você se torna mais íntimo de seus 

seguidores. 
 

Aqui é onde você precisa gerar conexão com seu público. 

Faça stories interagindo com eles, podendo até sair do assunto 

do seu perfil. Mostrar sua vida pessoal e o que está fazendo 

naquele momento. 

Os stories é um local perfeito para criar empatia com seu público 

fazendo com que ele confie cada vez mais em você. 

 

IGTV – Essa é a nova aposta do instagram. 
 

Aqui é o “youtube” do instagram. 

Eu usei a palavra “youtube” intencionalmente para você 

perceber uma coisa... 

Eles têm o mesmo formato de conteúdo, ou seja, vídeos. 

E você pode interligar eles de uma forma que você tenha 

praticamente uma “fonte inesgotável de conteúdo” 

Não entendeu? Imagine a seguinte situação... 

Você gravou um vídeo para o youtube sobre o que você fez 

durante 30 dias para emagrecer de forma totalmente saudável e 

sem sofrer com aquelas dietas malucas. 

Pronto... O vídeo ficou com uns 14 minutos. 
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Maass... 

 

Aqui entra outro “pulo do gato”. 

Você pode cortar o vídeo em alguns trechos e publicar no IGTV. 

Simples assim. 

Veja... Você pegou um vídeo de 14 minutos e transformou em 7 

vídeos de 2 minutos. Com isso você não vai ficar sem conteúdo 

para seu instagram. 

 

Lives: 
 

As lives são vídeos ao vivo. 

Geralmente elas tem uma audiência baixa. Mas isso não é 

necessariamente algo ruim. 

Isso porque o público que parou para assistir a sua live está 

muito quente, ou seja, é um público fiel a você e está muito 

interessado no assunto. 

 

Eles são seus fieis escudeiros. 

 

Então no final de cada live você pode e deve convidar as pessoas 

a se cadastrar em alguma lista que você tenha. Seja no email, 

grupo do whatsapp, facebook, manychat ou telegram. 
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Porque é nessa lista que você vai converter eles em clientes. 

Fazendo ofertas e entregando muito conteúdo gratuito. 

 

Youtube: 
 

 

 

Então... Esse gigante dos vídeos com toda a certeza dispensa 

apresentações. 

Mas só para você ter a mínima ideia, em um período de 4 anos o 

consumo de vídeo aumentou 135% enquanto a tv no mesmo 

tempo chegou aos mero 13%. 

Não preciso nem falar onde se concentra a maior parte desses 

vídeos, ok? 

E o youtube ama quem está iniciando, falo sério. Já que é a 

plataforma que tem o melhor tráfego orgânico (gratuito) que 

existe hoje. 

 

Então se você está iniciando deve fazer do youtube sua casa. 
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Youtube – Aprenda a  trabalhar com o ele... 
 

O youtube é uma rede bastante viral, por esse motivo uma das 

mais importantes métricas a se analisar é o CTR. 

Calma... Não é nenhum bicho de sete cabeças. 

CTR é simplesmente a taxa de clique que um vídeo tem. 

Quanto mais cliques, mais o youtube reconhece que aquele 

vídeo é coerente com a palavra chave (basicamente é uma ou 

mais palavras que resume sobre o que se trata o vídeo) 

Você já deve ter percebido como é importante se atentar ao CTR, 

mas agora fica a pergunta... 

 

Como aumentar o CTR? 

 

Para aumentar o CTR é necessário uma thumbnail muito 

chamativa, assim como no instagram a thumbnail funciona com 

uma forma de capturar para si toda a atenção do usuário. 

O título também deve ser curioso... Chamativo. Para quem 

presenciar tenha vontade de clicar para saber mais sobre o 

assunto do vídeo. 

Além, é claro. Você também deve dá uma atenção especial às 

descrições do vídeo. Vou explicar mais a frente o porquê. 
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Conteúdo – O que realmente  importa. 
 

O conteúdo deve ser estratégico baseado nos medos e ambições 

que seu público tem. Essas dores e ambições são as mesmas que 

você identificou na pesquisa de persona que fez no início do e-

book. 

Toda a comunicação durante o vídeo tem que ser muito 

empática e com um script (Roteiro sobre o que falar). 

Pelo menos no início... Até que se torne algo natural, faça parte 

de você. 

Esse script é pura copy, assim como a bio e legendas do 

instagram. Vou falar sobre copywriting logo mais, pois ele é o 

que vai determinar se você vende pouco ou se você vende 

muito. 

 

SEO: 
 

SEO é uma sigla em inglês para search engine optimization – 

Otimização para motores de busca. 

E tenho uma coisa para te falar... 

 

O youtube é um MOTOR. 
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Basicamente o SEO deixa tudo mais fácil para o youtube. É a luz 

da torre Eiffel, quem chama a atenção do motor... Do youtube. 

E o SEO mais simples pode ser feito utilizando as palavras chaves 

relacionadas ao assunto no Título, thumbnails, descrições e no 

próprio arquivo de vídeo. 

Isso tudo ajuda aos robozinhos do youtube a encontrar e mostrar 

seu vídeo no início quando alguém procurar pela palavra chave 

do vídeo. 

Você também pode aumentar seu CTR divulgando seu vídeo em 

meios que haja pessoas interessadas no assunto. Isso também é 

SEO. 

 

Lembre-se que para fidelizar o seu público e gerar respeito você 

deve sempre ir melhorando a qualidade de seus vídeos. Com 

câmeras, microfones, luzes e edições melhores. 

 

Engajamento – O responsável por mais visibilidade. 
 

O bom e velho engajamento... Além do CTR é ele que também 

diz para o youtube se o vídeo merece ser divulgado para muitas 

pessoas ao não. 

 

O engajamento é o like... 

O comentário... 
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O compartilhamento... 

O tempo que o usuário fica no seu vídeo. 

 

E nesse exato momento surge outra dúvida em sua mente... 

Como aumentar o engajamento? 

Você... Você lembra que eu falei que a copy de extrema 

importância? 

Pois bem... A copy também é grande responsável por aumentar o 

engajamento. 

Do script do vídeo voltado para prender a atenção até o final até 

o call to action (chamada para ação) que faz o usuário 

compartilhar e comentar sobre vídeo. 

Bom... Você já percebeu. Copy é... Como posso dizer... 

Fundamental para seu negócio. 

Então preste atenção ao próximo título, porque agora vou te 

mostrar o que é copywriting. 

 

    Copywriting 
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Chegamos ao clímax... É aqui que a coisa esquenta. 

Alguns relatam copywriting como “palavras que vendem” ou até 

“persuasão em vendas”. 

Particularmente prefiro minha descrição do que é copywriting: 

 

“Copywriting é abraçar, ouvir e dizer que entende. Se importar 

e mostrar um caminho”. 

 

Bem melhor, não? Eu acho. 

Agora vamos ao que importa... 

 

Como criar copys extremantes persuasivas e fazer sua primeira 

venda. 

 

Para deixar as coisas mais simples para você imagine a seguinte 

situação que aconteceu com Roberta... 

 

Roberta é uma mulher de 21 anos, na verdade ainda é uma 

garota. 

Ela sempre foi uma garota feliz, simples e muito carismática. 

Isso claro, aos olhos das outras pessoas. Mas sempre que olhava 

para dentro de si mesma ela se sentia repudiada com o que via. 
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Era apenas mais uma garota que adotava as mesmas coisas que 

as outras. Era o padrão. 

O padrão que a dava segurança de não ser julgada pelos outras 

era o mesmo padrão que a fazia se torturar todos os dias. Ela não 

podia ser quem realmente queria, estava condenada a uma vida 

de mentiras, porque mentiras eram mais seguras. 

Só que “mentira tem perna curta” é uma lei irredutível da vida. 

Ela passou a não aguentar mais aquilo... O frio e enjoo ao se 

olhar no espelho a fazia pensar em uma só coisa. 

Acabar com aquilo. 

Para ela a morte era a solução, sempre foi. Só não queria 

enxergar. 

Como todas as pessoas de sua idade ela buscou refúgio em 

vídeos motivacionais no youtube. 

Até que... 

Uma daquelas propagandas diárias apareceu em sua tela. 

Mas não era como todas as outras... 

A forma de falar, quem era... 

Era uma mulher. Parecia ter uns 23 anos, tão jovem quanto 

Roberta. 

Ela falava de estar presa aos mesmos padrões de sempre, 

mesmo não se sentindo bem. Porque era a fortaleza dela, se 

sentir protegida pelas pessoas que amam as mentiras que ela 

vive, não ela como pessoa. 
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Ela também tentou viver daquela forma... Com medo de perder 

as amigas. 

Até que se deu conta que aquelas não eram suas amigas, eram 

amigas das suas mentiras. 

E aquela garota do vídeo desistiu de seguir os padrões, não 

importasse o que aconteceria. E ela conseguiu. 

Ela teve ajuda... De um grupo de mulheres que se sentiam da 

mesma forma, que passaram pela mesma coisa... Pela mesma 

sensação de estar se afogando em meio ao caos que elas 

mesmas criaram. 

Naquele ponto do vídeo Roberta já estava totalmente entregue 

as palavras daquela mulher do anúncio. 

Até que... 

A moça fez um convite para que ela fizesse parte daquele grupo 

por um valor de apenas R$ 30. Era a quantia que ela precisava 

para manter a infraestrutura dos aplicativos e etc. 

Mas Roberta não viu aquilo como uma venda, ela viu como um 

convite de uma amiga que com ela compartilhou os seus mais 

profundos segredos e a motivou a vencer seus demônios 

internos. 

E o valor de R$ 30? Bom... Roberta viu aquilo como uma merreca 

em comparação a satisfação emocional que teria, que teve... 

Centenas de mulheres reunidas por uma só causa, se livrar das 

arredias postas pela sociedade. 

Ela se sentiu abraçada. 
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Isso é copywriting. Quer dizer... Uma parcela minúscula do que é. 

Copywriting é fazer com que suas palavras soem como uma 

confissão intima a ponto dos usuários confiem plenamente em 

você e no que oferece. 

Então vou te mostrar alguns conceitos muito básicos, mas o 

básico funciona e se você aplicar vai ser só questão de tempo 

para você ouvir aquele barulhinho da primeira venda tão 

esperada. 

 

Gatilhos mentais - Os temperos de uma copy 

 

Urgência – É agora!... 
 

“Ou você compra agora por R$97,00 ou terá que pagar R$200 

nas próximas 2 horas!” 

 

Esse é o gatilho mais simples que tem como função fazer você 

agir imediatamente ou vai perder uma promoção ou bônus. 
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Esse gatilho pode e deve ser utilizado em toda a sua copy... Seja 

em texto ou vídeo. 

 

Escassez – Essas são as últimas unidades!... 
 

“Temos um número gigantesco de clientes em nossa lista. Só 

que temos apenas mais 20 unidades de camisetas, se você quer 

a sua deve fazer a compra agora no próximos minutos ou vai 

ficar sem.” 

 

Esse gatilho é última maçã... Cobiçada por todos, mas poucos 

tem direito a ela. 

Use sem moderação. 

 

Medo – Você deve bater forte aqui... 
 

“Se você não comprar o curso nesse momento estará jogando 

no lixo todo o conhecimento compilado aqui. E jogar esse 

conhecimento fora é a fórmula para você não ter o que quer, 

sem esse conhecimento você está fadado ao fracasso.” 

 

Esse gatilho serve para você mostrar o que ela tem a perder... 

Fazer ela temer não comprar seu produto por medo das 

consequências. 
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O medo é a emoção que mais mexe com os humanos e você tem 

que usar ela sempre. 

Seguindo no mesmo assunto... Você também deve bater forte na 

outra grande emoção humana, a ambição. 

 

Prova e presença social – O selo de qualidade... 
 

“Temos mais de 10.000 alunos e veja só os prints das contas da 

hotmart deles.” 

 

Os 10.000 alunos é a presença social. Se tem muitas pessoas logo 

assimilamos que é algo de boa qualidade. 

A prova é os ganhos dos alunos, o que eles ganharam ao 

comprar o curso ou serviço, seus resultados. 

No trecho acima usei os dois juntos, mas não é algo obrigatório. 

Com toda a certeza você alguma vez já escolheu um restaurante 

lotado apenas por ter a ideia de boa comida. 

 

Reciprocidade – Devolver o presente... 
 

Reciprocidade é algo inato dos seres humanos. Humanos são 

pessoas e como você vai vender para pessoas deve usar isso ao 

seu favor. 

Se no seu aniversário você recebeu um presente de alguém, no 

dela você se sente quase que obrigado a devolver a gentileza. 
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E como aplicar isso ao marketing digital? Bom... Entregando 

muito valor de forma gratuita. 

Sejam minicursos, e-books, artigos, vídeos ou qualquer coisa que 

contribua para o que seu público deseja. De forma totalmente 

gratuita. 

Isso faz com que as pessoas gostem mais de você e dá aquele 

“empurrãozinho” na hora da compra. 

Aliás, se você não ajudou porque ela deveria dá atenção a você? 

O que te difere de alguém que só quer vender? 

Use reciprocidade sempre e sempre. 

 

Autoridade – Eu sei tudo sobre isso... 
 

“Eu trabalho com marketing digital a mais de 10 anos. Sou 

especialista em escrita persuasiva com cartas de vendas no 

mercado que já alcançaram mais de 1 milhão de reais em 

vendas.” 

 

Isso é autoridade. Se posicionar como um expert, um verdadeiro 

guru. 

Alguém que têm conhecimento profundo em determinado 

assunto ou que conquistou resultados impressionantes. 
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Olha... Existem outros gatilhos, mas esses são mais do que o 

necessário para deixar sua copy a ponto de bala, Para você 

chegar a primeira venda. 

 

Vale lembrar que copy vai muito além de simples gatilhos 

mentais. Eles são apenas a cereja do bolo, o tempero que deixa 

tudo melhor, mais gostoso. 

Copy é toda uma estrutura como no caso da história que te 

contei sobre a Roberta. Histórias dentro do copywriting é o que 

chamo de storytelling, elas são fundamentais dentro de uma 

copy muito bem feita porque envolvem o leitor a ponto de sentir 

compaixão pelo personagem e nada impede que esse 

personagem seja você, nada impede que a história contada seja 

a sua história. 

Histórias são fundamentais porque fazem com que o leitor 

queira saber o final, que passe a te ver diferente. 

Não como alguém que tirou a sorte grande e sim como um 

semelhante, o leitor passa a ficar motivado. Afinal, você 

conseguiu... Ele também pode porque vocês são iguais. 

 

Listas - O jogo de gente grande. 
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Listas é aquela rede de contatos que você vai criar se quer nadar 

com os tubarões... Por um simples motivo: 

 

Você não pode pagar aluguel a vida toda. 

 

O que quero dizer com isso? Bom... Olhe para o instagram e 

youtube. São redes com bilhões de usuários ativos todo santo 

dia, chova ou faça sol. 

Mas... 

Dentre tantos usuários existe uma disputa mortal para ganhar 

visibilidade. E isso faz com que você seja escravo da rede. 

Passe 1 dia sem postar no instagram e veja seu alcance 

despencar... Passe 1 semana sem postar no youtube e presencie 

suas visualizações darem adeus. 

Agora imagine na sua cabeça... É para imaginar mesmo. 
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Você cria um perfil no instagram e um canal no youtube, posta 

regularmente e com o tempo e muito esforço conquistou uma 

grande audiência. Mas algo acontece... 

Do nada o youtube para de notificar seus vídeos, o instagram 

com suas mudanças de algoritmo repentinas simplesmente não 

espalha mais seus posts... E olhe lá você não tomar um strike no 

youtube e ter a conta suspensa no instagram por qualquer 

baboseira. 

Agora te pergunto... Para onde vai todo seu esforço? Foi tudo em 

vão? Seus seguidores... Quem você estava trabalhando para 

converter em clientes, simplesmente somem. 

 

E assim o trabalho de uma vida é rasgado sem aviso prévio. 

 

Acredito que isso já seja o suficiente para te convencer em criar 

listas, mas não precisa nem chegar a esse ponto. 

Vou dá o instagram como exemplo. Se você tem 30 mil 

seguidores, não espere que seu post apareça na timeline dos 

seus 30k de seguidores. 

Isso porque o algoritmo do instagram prioriza posts dos perfis 

que o usuário mais interage. Então se você quer que seu post 

chegue a muitas pessoas, você terá que ter um conteúdo de 

extrema qualidade que faça seu público sempre curtir, comentar 

e salvar o post. E nem isso garante que você alcance 100% dos 

seus seguidores. 
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Só que... 

 

Tem outra forma bem melhor e que essa sim, vai levar seu 

conteúdo em vídeo, texto, imagem, live ou qualquer outro 

formato para absolutamente todos. 

Uma Lista... Duas e quantas quiser. 

 

Essas listas são tipo “grupos” de pessoas que estão lá 

voluntariamente para receber seus conteúdos. São pessoas que 

te acompanham e decidiram entrar na lista simplesmente 

porque gostam de seu conteúdo e querem receber mais ou 

porque tiveram que entrar na sua lista para poder ter acesso a 

um e-book ou qualquer outra coisa. 

Essas listas podem ser de e-mail, telefone, no Telegram, 

whatsapp. Onde você quiser e seu público aceitar. 
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Então a dica que fica é: Sempre ofereça iscas digitais (e-books, 

vídeo-aula, workshops e etc.) e convide sua audiência para 

entrar na lista. Dessa forma você fica protegido de qualquer 

problema relacionado ao algoritmo, garante que seu conteúdo 

chegue a todos e estabelece um negócio seguro. Sem ter que se 

preocupar com qual é a rede social do momento. 

E quando as pessoas entrarem na sua lista... É hora de 

compartilhar muito conteúdo de alto valor, baseado nas dúvidas 

e medos para que realmente transforme sua persona. 

 

Lembra que falei sobre o gatilho mental - RECIPROCIDADE? 

Então... Ele é parte fundamental da lógica por trás das listas. 

 

O modelo abaixo é a principal forma de contar histórias, usada 

dos livros até aos filmes da Netflix. 

 

A jornada do herói 
 

 

 

1. Herói: Aqui você/personagem leva uma vida corriqueira... 



 

30 
 

2. Problemas: Os problemas que o fizeram partir para a 

mudança, a ignição. 

3. O chamado: É nesse ponto que passa a descobrir como 

conseguir o que deseja. 

4. Fracasso: Os obstáculos que ele encontra, as diversas vezes 

que tenta, mas sempre falha miseravelmente. 

5. Intensificação do problema: é o ápice... O basta final, já 

não aguenta mais... 

6. Descobre a solução: O famoso pulo do gato. 

7. Resultados: O que ele conquistou após descobrir e colocar 

em prática o pulo do gato... 

8. Compartilhar: As pessoas com quem compartilhou o "pulo 

do gato" 

9. Produto: O porquê decidiu criar o produto... Ajudar as 

pessoas que passam pelo mesmo problema. 

 

Só para relembrar... A pesquisa que você fez no início do e-book 

é fundamental para criar uma boa história. 

Essa história tem que se assemelhar com a vida atual do seu 

cliente ideal para que gere empatia e ele se identifique com você 

e sua história. 

A história tem que ser boa a ponto da sua persona dizer... 

 

“Nossa! Eu estou passando por isso agora.” 
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Como encaixar os gatilhos e histórias dentro de 

uma copy? 
 

Existem muitas formas de encaixar tudo isso que você viu dentro 

de uma copy, há vários modelos. 

Mas nesse ponto da jornada que você está trilhando para chegar 

a primeira venda você deve saber apenas de um, o melhor e que 

mais entrega resultados... 

 

AIDA 

 

O modelo AIDA é uma sigla para atenção, interesse, desejo e 

ação. 

E elas se encaixam desta forma: 

Atenção: Aquela promessa que cativa quem vê. 

Interesse: O benefício imediato. 

Desejo: O que ele vai ganhar com o benefício... O benefício do 

benefício. 

Ação: A chamada para ação... Comprar... Baixar. O famoso (CTA) 

 

Se você chegou até aqui posso afirma com toda a segurança do 

mundo que você tem tudo que precisa para realizar a tão 

esperada primeira venda. 
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Agora está em suas mãos... Te dei o queijo e a faca. Você faz o 

resto. 

O seu sucesso depende único e exclusivamente de você. 

Até mais! 
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