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Termos e Condições 
NOTIFICAÇÃO LEGAL 

  
  

 

O Editor tem se esforçado para ser o mais preciso e completo possível 
na criação deste relatório, não obstante o fato de que ele não justifica 
ou representa em qualquer momento que os conteúdos dentro são 
precisos devido à natureza em rápida mudança da Internet. 

  

Embora todas as tentativas tenham sido feitas para verificar as 
informações fornecidas nesta publicação, o Editor não assume 
nenhuma responsabilidade por erros, omissões ou interpretação 
contrária do assunto aqui.  

 

Em livros de conselhos práticos não há garantias, os leitores são 
advertidos a responder em seu próprio julgamento sobre suas 
circunstâncias individuais para agir em conformidade. 

  

Este livro não se destina a ser usado como fonte de assessoria 
jurídica, empresarial, contábil ou financeira. Todos os leitores são 
aconselhados a buscar serviços de profissionais competentes nas 
áreas jurídica, empresarial, contábil e financeira. 

  

Você pode distribuir livremente e imprimir este livro para facilitar a 
leitura. 
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Prefácio 
  

  

Os profissionais de marketing e redatores usam truques secretos para 

agrupar clipes das campanhas famosas mais eficientes e melhores de 

publicidade. Em seguida, eles podem se referir a esse arquivo copiado 

sempre que a inspiração os atinge ou, a fim de ver se seus 

pensamentos foram previamente julgados. Como marketing e redação 

dependem da produção dos resultados das vendas diretas, entender 

quais coisas funcionam em promoções ou anúncios economiza uma 

quantia importantes e ajuda os profissionais a terem sucesso. 

Obtenha todas as informações que você precisa aqui.   

  
  

O cofre de arquivos do redator 
Arquivos plageados que você precisará para dominar a Copy Rápida. 
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Capítulo 1: 
Introdução 

 

Sinopse 
  

Você já ouviu falar do termo: "Copywriting"?  A Wikipédia define 

como: "Copywriting é o uso de palavras e ideias para promover uma 

pessoa, empresa, opinião ou ideia. Embora a palavra COPY possa ser 

aplicada a qualquer conteúdo destinado à impressão (como no corpo 

de um artigo ou livro de jornal), o termo redator é geralmente 

limitado a situações promocionais, independentemente do meio 

(como em anúncios para mídia impressa, televisão, rádio ou outros 

meios). 

  

O objetivo da Copy de marketing, ou texto promocional, é influenciar 

o leitor, ouvinte ou espectador a agir, por exemplo, para comprar um 

produto ou assinar um ponto de vista específico". 

No mundo do marketing online, a redação é amplamente utilizada 

para promover a leitura de blogs, obter cadastros para a construção 

de listas e monetizar suas visitas. 

  

Se você realmente deseja ter sucesso no seu negócio online, você terá 

que aprender as manhas da redação eficaz para que seus leitores o 

amem. Felizmente, as boas práticas na escrita de copy são uma 

habilidade que pode ser aprendida e há como utilizar arquivos 

plageados na aprendizagem. 
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O Básico 

  

O poder de transformar palavras em ouro é, provavelmente, o aspecto 

mais importante de qualquer comerciante que tenha sucesso. Se você 

é capaz de fazer isso, não importa onde você está no mundo, você é 

capaz de ganhar dinheiro de qualquer lugar, a qualquer hora apenas 

de suas palavras. 

Antigamente, os melhores "redatores" eram os incríveis empresários 

dos velhos tempos que entendiam como vender qualquer coisa para 

qualquer um. Enquanto os indivíduos possuíam armas poderosas, sua 

arma mais poderosa era sua caneta (ou língua). 

Hoje em dia, os empreendedores modernos estão fazendo uma 

matança utilizando técnicas de redação e roubando arquivos em seus 

negócios. Tenha em mente, vender coisas online é muito mais difícil 

do que vender coisas offline porque você não tem a sinceridade da 

linguagem de voz e corpo. 

Mesmo assim, se você entender como aproveitar o poder da redação 

para excitar as emoções de seus compradores, você estará indo no seu 

caminho para o banco. 

Nos próximos capítulos, vou revelar a vocês esses mistérios. 
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Capítulo 2: 

Os essenciais da escrita da Copy Rápida 

 

Sinopse 
  

  

Para um redator, arquivos copiados podem ter muito valor. 

  

Eles reduzirão a quantidade de tempo que você precisa para pensar 

em projetos, fornecer-lhe novas percepções e idéias, ajudá-lo a se 

tornar um redator maior copiando-os à mão ou digitando-o e 

analisando-o, e pode dar-lhe uma olhada nos bastidores de como essa 

cópia foi feita se você entender como fazê-lo corretamente. 

   

   
 

O que é necessário 
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Como redator ou comerciante, você tem que utilizar suas próprias 

novas ideias no projeto em mãos também. Trará um frescor e 

distinção a ele. Utilize o arquivo de deslizamento para produzir algo 

fresco. Deve ser uma fonte de inspiração para levá-lo mais longe na 

arte da redação, e não uma maneira de escapar totalmente dela! 

  

A redação é utilizada em muitos lugares em todo o seu funil de 

negócios na net. Aqui estão algumas ilustrações de lugares usados 

comuns: 

  

1. Conteúdo do site 

2. Posts 

3. Landing Pages 

4. E-mail Marketing 

5. Páginas de Vendas 

  

Lembre-se, o objetivo elementar da redação é fazer com que seus 

leitores façam o que você quer que eles façam. Por exemplo, fazer 

uma compra ou assinar na sua lista de discussão. 

  

Consequentemente, é realmente crucial que você determine qual é o 

seu resultado desejado antes de você embarcar em sua cruzada de 

redação. Clareza é poder, então é crucial entender o que você está 

atrás para que quando você escrever, as coisas vão na direção que 

você deseja que eles vão. 

Aqui está a regra número 1: 
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Foque no Básico 

  

Você gostaria de ser visto como um indivíduo amigável que também é 

um especialista em sua área e não como um vendedor descarado. Este 

último fará com que os indivíduos não gostem de você e o tratem 

como um spammer. 

  

A próxima coisa que você tem que entender é que algumas regras são 

realmente ilógicas. Mas uma coisa que se soma é isso, boas práticas 

foram testadas e comprovadas (e compartilhadas) pelos principais 

profissionais de marketing da internet há anos, então em vez de 

tentar reinventar a roda, que tal seguir o que já funciona e colher as 

recompensas? 

  

Mesmo assim, eu encorajo você a fazer um pequeno teste A/B de sua 

autoria também. Acabar com coisas que não funcionam e duplicar ou 

reproduzir paragrafos que convertem. Essa é a chave do sucesso! 

  

Em seguida, vamos verificar em um dos componentes mais cruciais 

de uma grande Copy - Manchetes. 
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Capítulo 3: 

E as manchetes 

 

Sinopse 
  

  

A manchete é a parte mais crucial de qualquer cópia. Se suas 

manchetes negligenciam chamar a atenção de seus leitores, não 

importa o quão grande é sua oferta ou quão grande é o resto da sua 

cópia. Você só tem 5 segundos para chamar a atenção do seu leitor 

antes que eles sigam em frente, então faça valer a pena. 
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Manchetes 

  

A manchete tem que ser chamativa e ousada para chamar 

imediatamente a atenção do seu leitor. A submanchete reforçará a 

mensagem da manchete. 

  

Use faces de fonte como "Impacto" e fontes vermelhas para chamar a 

atenção do leitor. Usar palavras pretas no cabeçalho e quebrar a 

monotonia da manchete. Também é usado para exemplificar os 

pontos cruciais da cópia. 

  

Aqui está uma coisa crucial a notar: você nunca deve usar Fontes 

Maiúsculas em todas as letras para sua manchete. Basta usá-lo 

quando essencial. 

  

"IMAGINE O QUE ISSO SERIA SE ISSO FOSSE EM 

O TOPO DA SUA PÁGINA!!!" 

  

Parece que alguém está gritando com você. Da mesma forma, usar 

maiúsculas em todas parece spam e ninguém nem o Google gosta 

disso. 

  

Além disso, uma manchete tem que utilizar palavras atraentes que 

instantaneamente excitam as emoções. Você já viu revistas em uma 

banca de jornal? As manchetes geralmente soam cativante e utilizam 

palavras que excitam curiosidade e emoções com temas como sexo, 

dinheiro e drama. 
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Pergunte a si mesmo, em que nicho você está? Que palavras você 

pode usar para excitar emoções e produzir drama em seu nicho? 

  

Aqui estão alguns golpes de manchete. 

  

1. Como <benefício> ... Em Menos de <tempo/meta> 

  

2. Quem Quer <benefício> Em Only < tempo/meta>? 

  

3. Quem Gostaria de <benefício> E <Objetivo>? 

  

4. <Nº De Passos/dicas> Para <benefício> 

  

5. Para pessoas que querem <benefício> Mas não podem começar 

  

6. Para homens que desejam <benefício> Mas não podem começar 

  

7. Mulheres que precisam <benefício> Mas não sabem como 

  

8. É uma vergonha para você não <benefício > - Quando outras 

pessoas fazem isso tão facilmente 

  

9. Muito mais <benefício > Quem Pensou que era impossível 

 
10. Nova Descoberta vai ajudar você <benefício> 
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Capítulo 4: 

Trazendo emoções 

 

Sinopse 
  

  

Se você começar a aprender qualquer nova tarefa, você estuda o que 

os especialistas na área estão usando. Copy não é diferente a esse 

respeito de aprender a fazer qualquer coisa que você não tenha feito 

antes. 

  

A maneira mais benéfica de aprender a elaborar copys de vendas é ver 

o que a redação domina sobre o assunto. Use arquivos plageados e 

pratique o que você vê lá. Com o tempo, você vai encontrar-se 

rasgando as páginas de vendas de outras pessoas e escolhendo os 

pedaços incríveis - os pontos que param você em seus rastros e fazem 

você desejar que você tivesse roteirizado isso. 

  

  
Emoções 
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Falamos sobre emoções anteriormente. Naquela época, muitas 

empresas usavam algo chamado "Ponto Único de Venda" ou 

"Preposições Únicas de Venda" para se distinguir de sua 

concorrência para angariar mais vendas. 

  

Embora isso seja realmente crucial, no mundo online, temos algo 

chamado "Ponto de Venda Emocional" - Que é o poder de explorar 

as emoções de seus leitores para que você seja capaz de fazê-los 

realizar sua ação mais desejada. 

  

Aqui está uma ilustração de um ponto de venda emocional: 

  

"Eu sabia como era lutar como um novo comerciante, aprender a 

atrair o trafego. Ocasionalmente, eu só tinha uma fatia de pão por 

dia, pois não estava ganhando muito dinheiro com meu negócio 

online..." 

  

Esta ilustração clássica relaciona a dificuldade enfrentada pelo 

comerciante com a leitura individual da cópia de vendas, que 

provavelmente está enfrentando os mesmos problemas que já 

enfrentou. 

  

Pontos de venda emocionais também lidam muito com palavras 

poderosas eestimulantes de emoções. Por exemplo, no nicho de 

ganhar dinheiro online você utilizaria palavras como: "tempo e 

liberdade financeira, livres das jornadas de 9 às 5, diga adeus a seu 

patrão. Estes termos são termos emocionais relacionados ao nicho 
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com o qual os indivíduos podem facilmente se relacionar e se 

conectar. 

  

Em suma, se você deseja usar emoções efetivamente para 

promover o seu negócio, faça a si mesmo as seguintes perguntas: 

  

1. Em que nicho você está? 

2. Com que tipo de palavras/histórias/situações os indivíduos do 

seu nicho podem se identificar? 

  

Depois de verificar a resposta a essas duas perguntas, você é capaz 

de tentar pensar no máximo de ideias possíveis que você é capaz 

de usar em suas cópias de vendas ou conteúdo de marketing. 

  

Aqui estão alguns exemplos para começar. 

  

1. Está cansado de promover programas que só beneficiam a 

pessoa que te patrocinou? Eu estava, ahh como eu estava! 

E então eu encontrei este sistema... 

  

2. Construa sua equipe e faça dinheiro ao mesmo tempo. 

Quando sua equipe é construída... quer dominar nas 

arenas Monetizze e Hotmart, pelo amor de Deus, não 

coloque o carro na frente dos bois... 

  



Os Segredos do Copywriting - Guia Rápido 
 

3. Há uma maneira muito simples de usar o poder de 

alavancagem e para você facilmente alcançar a riqueza 

financeira e se aposentar jovem. Está pronto? 

 
4. Este é o lugar certo com as ferramentas certas para trazer 

sucesso online. Guia passo a passo para construir seu pé de 

meia. 

Você nunca imaginou o que contarei a seguir. 

  

5. Você é um promotor ativo? Você está tendo problemas 

para conseguir que suas próprias referências sejam como 

você? Se assim for, não procure mais... E não desista 

ainda! Ninguém nasce um comerciante qualificado. Tudo 

que você precisa é as ferramentas certas, e a orientação 

certa. 

  

6. Comerciante qualificado não nasce, mas com a ferramenta 

certa e a orientação certa você será um! Basta seguir esse 

passo-a-passo do ensino de marketing e repetir esses 

passos repetidamente, todos os dias. Sua mente se vira e 

abre uma nova porta: um comerciante qualificado nasce! 

Junte-se a este programa de detonação de bolso, vale cada 

centavo... 

  

  

  

  



Os Segredos do Copywriting - Guia Rápido 

Capítulo 5: 

Contornando Objeções 

 

Sinopse 
  
Lidar com objeções é uma habilidade integral, uma ótima redação de 

vendas. Se um indivíduo ler uma copy de vendas, muitas perguntas 

aparecerão em sua mente na tentativa de "protegê-lo" de "deixar seu 

dinheiro ir enbora". Este é um comportamento natural, e se você 

entender como lidar com essas objeções efetivamente em sua cópia à 

medida que elas vêm, você estará colhendo em recompensas maciças. 

  

Aqui estão algumas técnicas comumente utilizadas para lidar com 

objeções: 

  

  
  

  

Abordando preocupações 
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1. Recomendações 

  

A prova social é algo que quase todo mundo procura quando quer 

comprar um produto. Quanto mais convincente e confiável a 

recomendação parece, mais eles vão acreditar que o produto é ótimo. 

Tente incluir recomendações com depoimentos dos compradores, ou 

utilizar depoimentos em vídeo, se tiver melhor ainda. 

  

2. Faqs 

  

Ter uma seção de perguntas freqüentemente feitas ajuda muito a 

superar quaisquer objeções que aparecendo. Aqui você é capaz de 

abordar todos os equívocos comuns que podem surgir, como como 

usar o produto, para quem é o produto certo e preocupações de preço. 

  

3. Post Scripts (P.S) 

  

Os scripts P.S ou Observações foram amplamente utilizados em letras 

de vendas para sobrecarregar conversões. Antes de clicar no botão 

"Adicionar ao carrinho" os indivíduos geralmente terão uma linha 

final de defesa que os impede de fazer a compra. Se você tem um par 

de scripts de postagem prontos, você é capaz de dar-lhes o empurrão 

final para fazer a compra. 

  

4. Grandes motivos para comprar 
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Um dos meus favoritos pessoais, esta seção dá aos seus leitores 

algumas ótimas razões para ajudá-los a racionalizar sua compra e 

sobrecarregar muito seus lucros. 

  

Incorpore essas ótimas ferramentas para lidar com objeções em sua 

cópia de vendas e em breve você verá um aumento em suas vendas! 

  

Ps 

1. Não se esqueça de verificar o...... 

  

2. <name> está lançando apenas 723 cópias e isso não é um 

truque de escassez aqui, confie em mim. Você pode ver o 

contador ao vivo na página e ele está descendo muito rápido. 

Uma vez que atinja zero, o botão ESGOTADO aparecerá. 

  

3. A resposta sobre_______________________________ 

______________________ Já são mais de 743 

comentários no blog! Para aqueles que não pularam, este é um 

produto que você não quer perder. Você ainda pode obter uma 

cópia hoje. 

  

4. Esta oferta estará disponível a este preço especial de promoção 

por tempo limitado. Eu me reservo o direito de aumentar o 

preço de venda a qualquer momento sem aviso ou informativo. 
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5. Lembre-se que não há absolutamente nenhuma razão para você 

sair de mãos vazias. Você pode aproveitar minha oferta 100% 

livre de risco e começar ______ hoje! 

 
Razões para comprar 

  

6. Exploda seu ______ 

7. Aumente seus lucros 

8. Reduza seu ________ 

  

9. Duplique / Triplique / Quadruplique seus lucros 

 
10. Aumente sua contagem de vendas! 

  

11. Veja sua margem de lucro subir pelo teto! 

  

12.  Um extra de $1000 por mês pode ajudar a melhorar seu estilo 
de vida? 

  

13. Torne-se uma máquina _______________________ 

  

14. Adicionar novos fluxos de renda instantaneamente 

  

15. Aumente seu _______ até hoje à noite 

  

16. Fórmula passo a passo para fazer o seu ________ 

  

17. Ser pago para ________________________________ 
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Capítulo 6: 

Fazendo as pessoas agirem 

 

Sinopse 
  
O chamado à ação é provavelmente um dos elementos mais essenciais 

de qualquer conteúdo. A primeira coisa que você tem que fazer é 

decidir qual é o seu resultado mais desejado que você deseja que seus 

compradores/potenciais realizem. 
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Ação 
  

Diferentes elementos do seu negócio geralmente exigem um 

tipo diferente de resultado desejado. 

  

Blog - Comentários 

Página do Facebook - Curtidas 

Página inicial - Cadastros 

E-mails – Cliques 

Páginas de vendas-Compras 

  

Estes são os tipos básicos de resultados que você normalmente 
desejaria. 

  

Então, quando você determinou isso, seu chamado à ação tem 

que ser formulado ou moldado para facilitar esse tipo de ação. 

Por exemplo: Para uma configuração de blog, um grande 

chamado à ação seria - "Se você gostou deste post de ter suas 

próprias idéias, por favor deixe-me um comentário abaixo!" 

  

Por mais louco que possa parecer literalmente dizer ao leitor o 

que realizar, estudos de teste dividido demonstraram que isso é 

realmente eficaz. Então a melhor maneira de conseguir 

resultados rápido é modelar o que outras pessoas têm feito que 

funciona e eliminar coisas que não funcionam! 
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Para dar outra ilustração, se você deseja que os prospects façam 

uma compra, você pode pedir-lhes para "Pegue sua cópia antes 

que ela acabe!" 

  

Note que eu adicionei um fator de escassez fácil (um dos 

nuggets de marketing usados com freqüência) alegando que ele 

vai acabar se você não se mover agora. 

  

Adicionar fatores de escassez ou sensibilidade ao tempo ao seu 

chamado às ações frequentemente resultam em conversões 

elevadas, então não se esqueça de incluí-lo em tudo o que você 

faz! 

  

Por fim, você tem que ter em mente que a taxa de sucesso do 

call to action não é inteiramente o resultado das palavras de uso 

na chamada, mas como você junta diferentes elementos de sua 

cópia de vendas, como post scripts, manipulação de objeções e 

mostrando as vantagens. 

  

Aqui estão alguns golpes de ação. 

  

Estamos oferecendo ____ por apenas R$___, por um tempo 
limitado! 

  

Faça a diferença hoje 

  

1. Você pode acessar os downloads instantaneamente depois de 

comprar on-line através do nosso servidor seguro 



Os Segredos do Copywriting - Guia Rápido 

  
2. Obtê-lo agora livre de risco 

  

3. Livre-se de seus problemas agora em um instante 

  

4. Estamos aqui para ajudá-lo. 

  

5. Queremos fazer parte da sua história de sucesso. 

  

6. Nós vamos segurá-lo pela mão 

  

7. Fale conosco e nós o ajudaremos a tomar uma decisão 

  

8. Reserve seu lugar com R$90 de desconto. 

  

9. Nas próximas 48 horas, você pode obter 90% de desconto 

  

10. Proteja sua cópia agora para _____ 

  

11. Aja agora enquanto está em seu menor preço 

  

12. Desconto 

  

13. Somente através deste link 

  

14. Grandes economias quando cortamos nossos preços 
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Capítulo 7: 

O A-Z da Copy Online 

 

Sinopse 
  

  

Redação é o ato de escrever cópia para bens e serviços publicitários. A 

redação é a exigência e a necessidade de cada empresa para 

comercialização de bens e serviços. A redação é a arte e a ciência em 

que entregam estrategicamente palavras para atrair as pessoas e 

converter. Hoje redatores são os escritores mais bem pagos, mas 

conseguir o bom redator não é tão fácil. Para se tornar especialista em 

redação, a pessoa deve investir tempo e energia no estudo da arte da 

redação. 

  

Agora vamos discutir as atividades A-Z na arte da redação: 

  

  
A-Z 

 
  



Os Segredos do Copywriting - Guia Rápido 

1. Ação = Todo o motivo da redação é que o leitor deve agir após ler 

sua cópia ou texto. Portanto, durante a redação, você deve pensar o 

que o leitor quer ler. As pessoas devem agir positivamente depois 

de ler sua cópia ou texto. Da mesma forma, a pessoa deve agir ao 

ler seu e-mail, seu banner de publicidade, seu folheto. 

  

2. Brevidade = Ao escrever use palavras influentes e não use as 

palavras desnecessárias na redação.   

  

3. Conteúdo = Conteúdo é uma parte muito importante da redação. 

O conteúdo deve ser influente e atraente para ler e fazer os leitores 

lerem. O conteúdo está construindo confiança com seus leitores e é 

uma das formas de impulsionar o tráfego de mecanismos de busca.   

  

4. Descrever em Rascunhos = Rascunhos também são uma parte 

importante da redação. Antes de publicar o primeiro rascunho, 

basta ler repetidamente e fazer a edição necessária para uma boa 

redação.   

  

5. E-mail = E-mail é a melhor maneira de interagir com seus 

leitores. Você pode estar usando facebook, twitter ou qualquer 

outra mídia social para marketing online, mas o e-mail é a melhor 

maneira de interagir com seu leitor enviando cópia de assinatura e 

ofertas de desconto.   

  
6. Grátis = A palavra Livre é muito boa e faz maravilhas no 

marketing. Os clientes se animam com essa palavra. Relatórios 
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gratuitos, eBooks gratuitos, temas gratuitos e amostras gratuitas 

são o caminho para atrair potenciais clientes.   

 
7. Gramática = Leitores gostam de escrever que é relaxado e livre 

de erros. Erros na gramática vão adiar seus potenciais clientes.   

 
8. H1 = As manchetes são muito importantes para chamar a atenção 

dos clientes. Alguns clientes, basta comprar lendo a manchete, vão 

embora. Portanto, se você tem clientes de manchetes atraentes 

lerão mais.   

 
9. Juros = Você pode chamar a atenção, mas você tem que entregar 

de acordo com a sua manchete. Você precisa segurar seu leitor 

através de todo o conteúdo.   

 
10. Jobs = Se você é redator autônomo do que precisa de 

empregos. Os clientes contratam redatores que já ouviram falar e, 

portanto, você precisa comercializar-se.   

 
11.  Keywords / Palavras-chave = Se você quiser que seu conteúdo 

seja pesquisado por muitos leitores, você deve usar a linguagem 

que é pesquisada pelos leitores.   

 
12. Links = Links são muito importantes porque trará diretamente 

os leitores para o seu conteúdo e aumentará a classificação do seu 

mecanismo de busca.   

 
13. Monetizar = Você pode oferecer eBooks gratuitos, mas 

lembre-se que você tem que ser um fazedor de dinheiro para as 

pessoas te levarem a sério.   
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14. Notebook = Como redator tem o hábito de manter um caderno 

ou notebook. É útil e você pode capturar pensamentos repentinos e 

manchetes, que vêm à mente.   

 
15. Novas Aberturas = O início da sua peça é quase tão crucial 

quanto a manchete. As primeiras linhas vão atrair o leitor para ler 

o que vem a seguir ou perdê-los para sempre. 

 
16. Pontuação = Como redator, sua pontuação deve ser perfeita. 

Porque usar a pontuação errada mudará o significado da sentença. 

 
17. Perguntas = Sua cópia precisa responder a essas perguntas; caso 

contrário, você perderá um cliente em potencial. Se você está 

criando conteúdo,  olhe para as perguntas que os leitores podem 

fazer  repetidamente sobre o seu tópico. 

 
18. RSS = A maioria dos seus leitores regulares de blog não voltará ao 

seu site todos os dias. Eles vão querer que seu conteúdo chegue até 

eles. Isso significa que você precisa ter um feed RSS. Execute-o 

através do Feedblitz ou Feedburner para que você possa 

acompanhar os números de seus assinantes e para que você possa 

fornecer uma opção de e-mail também. 

 
19. Relógio = Já esteve em cima do muro sobre comprar algo, só para 

ver que a loja tinha apenas um sobrando? Você provavelmente 

quebrou-lo rapidamente. Quando um produto ou serviço está em 

falta, muitas vezes tomaremos a decisão de comprar ... em vez de 

adiar indefinidamente. 



Os Segredos do Copywriting - Guia Rápido 

 
20. Selecione Depoimentos = Os leitores são automaticamente um 

pouco desconfiados sobre o que você diz. Claro, você acha que seu 

produto é ótimo, mas ele realmente resiste ao hype? Por isso, os 

depoimentos são muito importantes para se livrar desses medos.  

 
21. Urgência = Como a escassez, a urgência leva seus potenciais 

clientes a tomar uma decisão, em vez de não tomar medidas por 

semanas — ou deixar sua página de vendas e esquecer tudo sobre 

sua oferta. 

 
22. Voz = Sua escrita tem um sabor único - sua voz. Uma voz 

amigável mas autoritária funciona bem para a maioria dos 

redatores: você não quer colocar seu leitor para dormir com 

jargões técnicos, mas você não quer vir como uma tagarela 

divagante também. 

23. Você= Foque no leitor, e fale diretamente com ele ou ela usando 

"você". 

 
24. Web Copy = Uma parte essencial da redação é ... Escrever. 

Portanto, suas habilidades de escrita devem ser boas e únicas.  

 
25. XXX = Quando você não está tendo uma idéia para escrever 

sobre, faça uma pausa e volte para ela mais tarde. 

 
26. Zipar e compactar seu texto = Ser capaz de escrever frases 

simples e objetivas é uma arte. A clareza conta muito. No entanto, 

não é necessariamente vai conseguir a venda, ou qualquer tráfego 

repetido.   
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Conclusão 
Técnicas Comprovadas 

 

  
Esta seção lida com arquivos abertos que você pode usar 

instantaneamente e copiar e colar em sua cópia de vendas. Esses 

arquivos vazados foram testados e provados ter efeitos elevados de 

taxa de conversão sobrecarregando e muito sua página de vendas. 

 

  

Esqueça tudo o que seus amigos lhe disseram. Em breve eles virão até 

você para descobrir o que você fez para explodir seu negócio... Porque 

estou prestes a te entregar absolutamente grátis, o sistema exato que 

eu uso... 

"Gerou 3.568 Leads e 156 Novos Cadastros e R$73.568 nos meus 
primeiros 3 meses" 

  

Agora está sendo introduzido em seu bairro... uma oportunidade de 

negócio revolucionária direto da Europa incrível nova 

OPORTUNIDADE. 

  

Então, o que você procura em um negócio doméstico? 

As três coisas mais importantes que uma oportunidade de negócio em 

casa deve fornecer são:- 

-Produto sólido 

-Remuneração beneficente 
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-Treinamento e suporte incríveis 

  

Se eu não te mostrar um caminho comprovado para ganhar mais de 
R$ 1 milhão por ano... 

Você não me deve nada! MINHA GARANTIA DE FERRO. 

  

VOCÊ, VOCÊ, VOCÊ, VOCÊ, VOCÊ, 

Merece algo melhor na sua vida? 

  

Siga meus passos comprovados, e eu não vejo como você não pode 

fazer dinheiro copiando meu sistema comprovado! 

  

Quer ser um milionário? 

Se sua resposta for Sim! Então essa ideia de fazer dinheiro é para você 

de outra forma deixar esta página agora e ir para o seu trabalho ou 

negócio tradicional. Onde você tem que obedecer a ordem do seu 

chefe e tem que trabalhar para outra pessoa tornando-o rico por 

apenas algumas centenas de dólares ou fazer o seu negócio tradicional 

atual onde você tem que trabalhar das 9:00 às 20:00 e esperar pelos 

clientes o dia todo, cuidar de garantias, substituições, roubos de 

trabalhadores, quedas de preços e muitos mais problemas. 

  

Agora todos os sonhos se tornarão realidade, com este sistema fácil de 

seguir para ganhar dinheiro na Internet instantaneamente. 

  

Construindo um negócio de Internet em uma recessão 

Há muita gente preocupada por aí. Você pode até ser um deles. As 

pessoas estão perdendo seus empregos, vendo seus salários cortados, 
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vendo seus gráficos de receita mudar de uma colina íngreme para um 

penhasco vertical. 

  

Identifique suas paixões, e aproveite seu gênio interior para 

transformar essas paixões em centros de lucro acumulados de 

riqueza. 

  

Descubra a fórmula secreta de fluxo de caixa de riqueza que só os 

grandes milionários da Internet conhecem... Até agora... 

Ou 

Sente-se em casa e não faça nada para criar o motor de negócio de 

construção de riqueza de sua vida! Não ganhando nada enquanto você 

procrastina. 

  

Este sistema 100% xxxxxx está revolucionando a indústria de 

negócios domésticas... Descubra como esse incrível sistema pode 

ajudar o seu negócio. 

  

"Mesmo enquanto você está sentado e relaxando em casa! 

Não é necessário experiência! 3 passos fáceis para o sucesso!" 

  

Milhões de pessoas em todo o mundo estão ganhando dinheiro online 

com apenas um computador e algumas horas por semana, VOCÊ 

TAMBÉM PODE! 

  

Você está falando sério sobre ganhar uma enorme renda online? 
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Já se cansou do trabalho de 9 às 5? A crise financeira está te 

preocupando? 

Então você está no lugar certo para lucros fáceis e massivos! 

  

Pelo preço de uma tomada barata você pode entrar em uma equipe 

que vai levá-lo todo o caminho para o sucesso financeiro! 

  

Uma maneira incrível e barata, rápida e fácil de fazer uma enorme 

quantidade de dinheiro extra e receber exposição maciça enquanto 

você dorme! 

  

Ganhar dinheiro em casa ficou mais fácil! 

Apresentando... 

  

Parabéns! 

Você acabou de embarcar em uma missão que simplesmente não 
pode falhar. 

Como podemos ter tanta certeza? 

  

Se você quer construir sua lista tão GRANDE que você nunca terá que 

pagar por publicidade novamente, apenas me dê 2 minutos do seu 

tempo... 

  

"PARA LIBERAÇÃO URGENTE: Um método infalível para construir 

uma lista de mamutes em tempo recorde e ter pessoas caindo umas 

sobre as outras, 

ansioso para pagar você para adicioná-los à sua lista! 
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Apertado no orçamento? Não há pistas suficientes para o seu 
negócio? 

Aqui na xxxxxx.com.br, não só temos leads de dupla opção, todos os 

nossos leads, tanto antigos quanto novos, são verificados 

DIARIAMENTE várias vezes para garantir que eles sejam sérios em 

revisar e até mesmo juntar as oportunidades que foram colocadas em 

seu caminho! 

 

 

O poder de vender de suas palavras e fazer grandes lucros é uma arte. 

Felizmente, é também uma habilidade que pode ser aprendida e 
aprimorada. 

  

Seu trabalho como profissional de marketing é praticar 

diligentemente essas técnicas diariamente. Quanto mais cópia você 

escrever, melhor você vai ficar e logo você vai ser capaz de agitar 

nossa cópia de vendas de alta qualidade com facilidade. 

  

Não seja dissuadido se sua cópia de vendas não se converter bem da 

primeira vez. Continue ajustando sua cópia e remova as coisas que 

não funcionam e substitua-as por coisas que fazem. O teste dividido é 

a chave para dominar a arte da redação. 

  

Quanto melhor você fica, mais rápido você fica também. Com mais 

tempo livre em mãos, você é capaz de se concentrar em outras partes 

do seu negócio para trazer mais lucros para si mesmo. 


