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AQUI ESTÁ SEU 
“ARQUIVO DE 
FURTO”!

#1

Swipe File, em tradução, é “Arquivo de Furto”. Trata-se de uma coleção 
de textos de publicidade, marketing ou vendas testados e comprovados 
para serem usados como inspiração. Manter um Swipe File como 
referência de ideias para novos projetos é uma prática comum usada 
por copywriters e outros profissionais de marketing. 

Os criadores podem se beneficiar da criação de um Swipe File com 
peças bem-sucedidas para dar a eles ideias para suas próprias 
campanhas, por exemplo. Os Swipe File também são comumente 
usados   por profissionais de marketing que precisam reunir muitos 
recursos, não apenas sobre produtos, mas também sobre métodos e 
estratégias de marketing.
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Os copywriters também podem criar seus próprios “Arquivos de Furto” 
com grandes headlines. E é justamente isso que estamos fazendo 
aqui... Na verdade, estou abrindo com você o meu Swipe File pessoal 
com headlines poderosas e vendedoras…são títulos que eu uso como 
inspiração para minhas criações de copywriting.

Algumas headlines que você verá aqui são de autoria de grandes 
gênios, como David Ogilvy, Gary Halbert, Jay Abraham e Dan Kennedy; 
outras são de copywriters anônimos, que não receberam os louros 
pelas criações, mas escreveram verdadeiras jóias; e outras foram 
retiradas de sites em inglês e português e de peças de empresas, como 
Empiricus e Jolivi.

Todas para inspirar você a escrever poderosos títulos...manchetes...
headlines...como prefira chamar. Faça bom uso dos modelos aqui 
listados, mas lembre-se: a ideia não é plagiar ou copiar propriamente 
dito. É usar como modelo para criar algo 100% original e criativo. Jamais 
copie o texto de alguém (até porque isso dá processo). Portanto, só 
use este material para servir de apoio para algo novo e criativo, ok?

Dito isso, é hora de conferir o que preparamos!



4

77 HEADLINES 
PODEROSAS E 
INSPIRADORAS

#2

1

2

3

“A chave para influenciar pessoas e ganhar 9X mais com 
suas habilidades em 2019 - usando apenas sua mente e 
seu computador.”

“A Chave Mágica usada por milionários para alavancar 
negócios digitais e faturar alto com suas habilidades.”

“A cura para a insônia. Sem antidepressivos. Sem 
tratamentos que valem uma fortuna - apenas uma 
pequena mudança na sua rotina”.
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4

5

6

7

9

8

“Os 15 passos para vencer os distúrbios do sono e evitar 
gastar milhares de reais com remédios.”

“38 maneiras fáceis e divertidas para ganhar R$ 500 no 
próximo final de semana”.

“As pessoas que lerem este livro ficarão com seu 
dinheiro.”

“Usar um advogado pode ser perigoso para a sua 
riqueza”.

“A fantástica “lama mágica” usada por um médico da TV 
que não acredita em cirurgia plástica!” 

“A grande verdade sobre ficar rico”
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10

12

13

14

15

11

“Possua o negócio que você escolher sem investir 1 
único centavo”

“Você pode rir das preocupações financeiras se seguir 
este simples plano”.

“Você está pronto para usar auto-hipnose para fazer a 
vida dar o que você quer?”

“Um pequeno erro custou a um fazendeiro US$ 3.000 
no ano”.

“Conselho para esposas cujos maridos não guardam 
dinheiro – por uma esposa”

“O livro de quem pertence a quem”.
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16

18

19

20

21

17

“Como fazer uma fortuna hoje começando do zero!”

“Seus empregados trabalham tão devagar quanto 
leem?”

“Ouse ser rico!”

“Faça qualquer um fazer qualquer coisa que você 
comande – somente com sua mente!”

“Um surpreendente fato sobre dinheiro”

“O segredo para ser próspero”



8

22

24

25

26

27

23

“Como descobrir no que você é realmente bom”

“Evite o sofrimento da dor de coluna com este gel 
testado cientificamente”.

“Há apenas 3 maneiras eficientes de fazer um homem 
desejar você”.

“Treine seu filhote de Labrador em 2 semanas antes 
que ele destrua o seu sofá”.

“A idosa de 62 anos que ganha dinheiro postando 
memes no Facebook”.

“Esposa de astro da TV jura que o perfume dela não 
possui nenhuma substância ativadora sexual ilícita”
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28

30

31

32

33

29

“10 lindas flores brasileiras que matam de formas 
horripilantes”.

“Como criar propostas profissionais em poucos minutos 
— e fechar mais contratos de ticket alto”.

“Como limpar seu sofá de microfibra sem usar água e 
sabão”.

“Receitas saudáveis e saborosas que vão ajudar você a 
vencer a balança”.

“A Arte de Escrever Para A web E Produzir Conteúdos 
Poderosos”.

“A incrível história do gênio do marketing que tinha 
medo de voar”.
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34

36

37

38

39

35

“Você pode eliminar de vez a gordura comendo estes 7 
alimentos milagrosos”.

“Uma cura virtual para a artrite que impede a dor e o 
sofrimento — e reconstrói a nova cartilagem em menos 
de 30 minutos”.

“Dê-me cinco dias — e vou lhe dar o segredo de aprender 
qualquer assunto!”

“Dê-me três minutos por dia — e eu lhe darei um negócio 
melhor”

“Se você quer subir de patamar financeiro já neste ano, 
então você precisa das… 3 Melhores Ações para 2019. 
AVISO: a valorização dessas três ações está engatilhada 
para disparar nas próximas semanas. Quem se antecipar 
e agir imediatamente terá uma chance histórica de 
ganhar R$ 5.000 para cada R$ 1.000 investidos”

“Como fazer $10 milhões, melhorar sua saúde e ter um 
bronzeado muito bom... tudo antes do jantar hoje à 
noite”.
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40

42

43

44

45

41

“O jeito do pai preguiçoso de jantar na mesa 
rapidamente”.

“Veja como você pode aprender facilmente a dançar 
esse novo ritmo”

“Você não precisa ser rico para se aposentar com uma 
renda garantida para a vida inteira”.

“Você comete esses erros ao falar inglês?”

“Copywriting: O Método de Escrita Centenário Mais 
Cobiçado do Mercado Americano”

“Você reconhece os 7 primeiros sinais de alerta de 
pressão alta?”
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46

48

49

50

51

47

“Um novo roteiro para sua vida. Em 3 episódios 
inéditos.”

“Eles são iguais a você. Eles transformam vidas porque 
foram transformados primeiro. O caminho para você 
fazer o que eles fazem está aqui!”

“Como ajudar pessoas, ganhar dinheiro com o que você 
ama e conquistar a satisfação profissional.

“Impressionante: Diabética conta como diminuiu a 
glicose de 140 para 90 em menos de 1 mês - sem agulhas”

“Professora paulista revela como deu um tiro nos 
sintomas da menopausa”.

“Uma série gratuita para quem procura ajudar pessoas, 
criar impacto no mundo e aumentar seus ganhos 
enquanto faz o que ama. Esse alguém é você?”
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52

54

55

56

57

53

“Mulher 47 quilos mais magra faz marido se ajoelhar 
aos seus pés para reatar o casamento. Descubra o fim 
dessa história.”

“O fim dos joanetes. Dê adeus à dor e à vergonha de ter 
o dedão do pé torto — e passe a usar qualquer calçado 
que você queira.”

“Um tratamento barato e 100% eficaz que evita custos 
com procedimentos caros, cirurgias dolorosas e uso de 
remédios com efeitos colaterais”.

“Entenda como o valor de sua conta de luz pode ser 
reduzido em 31% com um simples cartão magnético 
encaixado na sua caixa de energia”

A ação que quiseram esconder de você. Saiba agora 
qual é a polêmica ação que gerou a suspensão do 
estrategista-chefe da Empiricus… E por que ele está 
colocando mais R$ 100 MIL do seu próprio bolso nesta 
oportunidade”

“A integridade do seu filho está em risco! Em até 90% do 
tempo ele está sendo exposto a temas impróprios.”
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58

60

61

62

63

59

“Fim do câncer? O segredo que Hitler não conseguiu 
levar para o Túmulo. Revelado pela primeira vez no 
brasil: A terapia revolucionária que pode matar as 
células do câncer”

“Famoso lutador mundial dará a você uma arma de 
graça... apenas para provar que ele pode tirá-la de você 
desarmado tão fácil como tira doce de criança!”

“Um guia de experiências e dicas para crescer na vida e 
nos negócios vendendo qualquer coisa”.

“Como uma mudança de hábito simples pode fazer você 
se apaixonar pelo espelho”

“Abra a boca e feche o bolso: Veja como essa família 
ajustou seu orçamento de forma inusitada”

“A 60 milhas por hora o barulho mais alto do novo Rolls-
Royce vem do relógio elétrico”
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64

66

67

68

69

65

“Donas de casa encontram maneira inteligente de 
manter a forma sem deixar de comer bem”

“O segredo de um simples redator para aumentar em 
140 vezes o valor do seu trabalho”

“Jovem carioca monta negócio lucrativo na crise e abandona 
o emprego”

“Exclusivo: mulheres até 28 quilos mais magras contam 
com emagreceram”

“O tratamento natural em cápsulas que a indústria de 
cirurgias plásticas não quer que você conheça “

“Vegetarianos agora podem contar com cardápio 
inteligente para manter estilo de vida saudável”
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8 RECURSOS 
PSICOLÓGICOS 
COM EXEMPLOS

#3

70

71

“Este post é completamente ruim. Não leia isso!”

1 - Surpresa. Pegue a pessoa desprevenida por ter algo inesperado 
no título. Exemplo:

2 - Questões. Faça uma pergunta com a qual o público possa ter 
empatia. Torne isso pessoal. Exemplo:

“Você sabe como escrever headlines impressionantes?”
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72

72

74

3 - Curiosidade. Eu adoro este recurso. Tudo gira em torno de sua 
curiosidade, abrindo um enorme “círculo” que precisa ser fechado. 
Exemplo:

4 - Negatividade. As pessoas são motivadas pelo prazer e evitam 
a dor. Mas, por alguma razão, o lado da dor é o motivador e 
mais forte. Assim, as headlines que atingem um ponto crítico e 
fornecem um caminho podem funcionar bem. Exemplo:

5 - Como. Clássico! Comunicação imediata de valor, desde que o 
que você esteja mostrando o que os leitores desejam. Exemplo:

11 fórmulas de títulos comprovadas para testar em seu 
próximo post de blog. A número 9 vai deixar leitores 
aos seus pés!

“Evite cometer estes 4 erros na hora de ganhar dinheiro.

“Como escrever títulos de posts que dobrarão seus 
cliques e conversões”
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75

76

77

6 - Números. As pessoas adoram números. Faz parecer mais 
específico, menos vago. Além disso, quanto mais específico for o 
número, em vez de arredondado, melhor. Exemplo:

7 - Referência do público.  Essencialmente, você se comunica de 
forma específica com um determinado público. Exemplo:

8 - Especificidade.  Isso se relaciona com o aspecto dos números. 
Novamente, as pessoas valorizam fatos específicos que são 
confirmados por dados, em vez de teorias amplas. Exemplo: 

“27 maneiras comprovadas de ganhar dinheiro em casa. 
Vamos ver o que é comum entre elas.”

“O Guia Definitivo para Escrever Artigos: Para Donos de 
Blog que Não São Escritores Profissionais”

“A estratégia de 3 partes que gerou 1.084 mais cliques 
em 72 horas”
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OS 67 TEMPLATES 
PARA PREENCHER, 
ADAPTAR E USAR

#4

1

2

3

 E se você pudesse ter ________ por apenas _______?

X Fatos chocantes / terríveis sobre _______ que você 
precisa saber.

X coisas que não te contaram sobre _________.
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4

7

5

8

10

6

9

____ realmente funciona? Descubra agora!

Como obter ____ sem ____

 O que ____ está fazendo vai surpreender você! 

O que ____ me ensinou sobre ____

Como ____ em X etapas fáceis 

O que você sabe sobre ____? 

Como ____ que conduz _____ 
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11

14

12

15

17

13

16

Como fazer ____ em X passos práticos

Como mudar completamente ____

Como eu fiz ____ em ____ dias

Como criar ____ que geram ___

Como saber se ____ 

Como encontrar ____

Como usar ____ para se destacar em seu mercado
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18

21

19

22

24

20

23

Como ____ o caminho certo 

O que fazer com ____ 

Como ____ pode inspirar seu ____

Onde achar ____ que mude sua ____ 

Um guia completo sobre ____

Como se livrar de ____ 

Guia rápido sobre ____ 
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25

28

26

29

31

27

30

Guia final para ____ 

Faça você mesmo ____

Guia para principiantes sobre ____ 

A anatomia de ____

Tendências de ____ para [ano] 

X Hacks sobre ____ 

X Coisas que seu ____ não conta para você 
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32

35

33

36

38

34

37

X coisas para considerar a respeito de ____ 

X Tipos de ____ para você usar hoje 

X coisas para fazer antes de _____

X Perguntas que você deve fazer antes de ____ 

Segredos Para ____ 

O ____ Insano que lhe dará ____

Vale a pena ____ Por ____ 
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39

42

40

43

45

41

44

X recursos para ajudar você a se tornar ____

X hábitos de ____ para você copiar 

X sinais que você pode ____

 X Ideias testadas e aprovadas para ____ 

X fatos sobre ____

X Regras para ____

X tendências que você precisa conhecer sobre ____ 
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46

49

47

50

52

48

51

X coisas essenciais para ____

Impressionante: isso vai motivar você a ____

Os principais benefícios de ____

X estrategias inteligentes para ____ 

Maneiras mais populares para ____ 

Exemplos de ____ para inspirar você

Táticas mais efetivas para ____ 
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53

56

54

57

59

55

58

Etapas Essenciais Para ____ 

X maneiras criativas de ____ 

Maneiras erradas para ____

O surpreendente fato sobre ____ e como isso está 
afetando você

A fórmula perspicaz para ____

X erros que você está cometendo sobre ____

X coisas ridículas sobre ____
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60

63

61

64

66

62

65

X truques de ____ que você pode testar hoje

O método estranho porém eficaz de ____ para ____ 

X maneiras de se certificar de que você não é ____

Táticas infalíveis para ____ 

Isso vai fazer você ____

 X erros que você nunca deve cometer sobre ____

Super dicas para ____
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67 O que ninguém conta sobre ____

Suas anotações importantes
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MÃOS À OBRA!

#4

Espero que você tenha gostado deste material. Agora você tem uma 
biblioteca de headlines para consultar sempre que precisar de ideias 
para criar títulos de artigos, posts de redes sociais, assuntos de e-mail 
ou cabeças para suas cartas de vendas. Faça deste Swipe File o seu 
próprio “Arquivo de Furto”. E torne suas comunicações ainda mais 
poderosas!
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UMA RECOMENDAÇÃO 
FINAL

Estou apresentando o poder das palavras através do método centenário 
de escrita mais cobiçado do mercado americano. Se gostaria de saber 
como aumentar seu poder de comunicação e desenvolver discursos 
altamente persuasivos e vendedores… estando mais bem preparado 
para colocar em prática o que aprendeu aqui... eu tenho um convite 
para você! Clique no botão abaixo e leia a carta-convite que mostra 
como conseguir isso.

SIM, EU QUERO SABER MAIS!

https://paulomaccedo.com/copywriting-e-escrita-poderosa/
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Já teve a honra de trabalhar com muita gente interessante, 

como o especialista em marketing Rafael Rez e o 

empreendedor digital Pedro Quintanilha; e figuras públicas 

como o procurador da república Guilherme Schelb e a 

empresária Cris Arcangeli. 

Tem resultados notáveis com 

criação de conteúdo e de peças 

comerciais para negócios digitais, 

como 1000% de ROI com apenas 

um texto e a participação de 

lançamentos de 7 dígitos. 

Você pode saber mais sobre ele 

no site oficial paulomaccedo.

com. Se encontrar com ele 

pessoalmente, provavelmente 

estará com alguma peça de roupa 

preta.

Conheça todos os livros do autor na 

Amazon!
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