
A ANATOMIA DO COPY
A estrutura usada por empreendedores para lançar produtos digitais

milionários



Analista de marketing.

 

Copywriter de resposta direta.

 

Mentor de copywriters. 

 

Escritor best-seller.

 

Autor do que é considerado o

livro de copy mais completo em

português.

 

 
PAULO MACCEDO

PAULO MACCEDO



QUE EXISTEM ELEMENTOS QUE, SE UNIDOS DE FORMA

INTELIGENTE NUMA COMUNICAÇÃO DE VENDAS,

AUMENTAM AS POSSIBILIDADES DE CONVERSÃO. ESSE

ELEMENTOS SÃO COMO MEMBROS E ÓRGÃOS QUE FORMAM

UM CORPO. CHAMO ISSO DE A ANATOMIA DO COPY. 

 

 PAULO MACCEDO

 A PRINCIPAL COISA QUE EU DESEJO QUE

VOCÊ LEVE DESSA APRESENTAÇÃO



PROPOSTA ÚNICA DE VENDAS (P.U.V)

”Uma ideia diferenciada, positiva e
atrativa, que coloca um produto,

empresa e marca de
uma forma distinta na mente e no

coração de seus clientes e
consumidores.”

 
Ou
 

“Um único e imbatível diferencial.”
 

Ou
 

"A impressão digital do seu produto".



PROPOSTA ÚNICA DE VENDAS

O autor desse conceito
foi Rosser Reeves ,  um

dos homens que inspirou
a criação do personagem

Don Draper, na série
MadMan, e que na vida

real foi chairman da Ted
Bates Agency. 

 
Reeves defendia a ideia

de que as marcas
precisavam simplificar

as mensagens,
comunicando um único e

imbatível diferencial.



EXEMPLOS

Creme
com uma fórmula

comprovada
cientificamente à base
de nanotecnologia que

atinge
as camadas mais

profundas da pele e
elimina a celulite em

apenas 7 dias
 

(produto contra a
celulite)

Treinamento
online

de reeducação
alimentar baseado em

nutrição funcional
que prepara mulheres

para
mudar o corpo e

melhorar a
autoestima sem

precisar ficar indo a
nutricionistas.

 
(produto de

emagrecimento)

Clube
de

orientação que
traz informação

organizada e
direcionada para

ajudar você a
melhorar sua

comunicação de
vendas dentro e fora

da internet.
 

(clube de
copywriting)



Perguntas para encontrar sua P.U.V.:

Qual é sua proposta única de vendas?
 

O que diferencia o produto dos
concorrentes?

 
Por que as pessoas devem escolher você e

não os outros?
 

O que faz o seu produto único e
desejável?



BIG IDEA
É o que transforma uma

ideia comum em uma ideia
extraordinária.

Foge das categorias
existentes da mente do seu

prospecto. 

Norteia todo o seu copy, do
início ao fim.

Uma única emoção, uma
única história, uma única

promessa, um único
pensamento.



Elementos de uma BIG IDEA

 
 

Uma grande promessa
de transformação.

 
Única, original e
inesperada.

 
Soa como nova e fresca.

 
É específica, concreta e
tangível.

 
Surpreendente.

 
É fácil de entender.



Promessa Primária - expulsar substâncias
cancerígenas do corpo
Mecanismo único - Alga Imã
Intelectualmente Interessante - Alga Imã? Nunca
ouvi falar...como assim?



Promessa Primária - trocar de carro sem gastar
nenhum centavos de juros
Mecanismo único - EIP-BR
Intelectualmente Interessante - É possível eu
trocar de carro igual os ricos fazem?



Promessa Primária - receber o dinheiro de um
aluguel para sempre
Mecanismo único - A Tática Combinada da
Rentabilidade Adicional (T.C.R.A.)
Intelectualmente Interessante - Quem não
gostaria de receber um aluguel para sempre?



Promessa Primária - aumentar os lucros do meu
negócio com consistência em menos de 9 meses
Mecanismo único - Neurocopy Sales Funnel
Intelectualmente Interessante - Como um
desastre nuclear pode ser a chave para salvar a
minha empresa?



Promessa Primária - me livrar do risco de morte
que meu banheiro está me oferecendo
Mecanismo único - Solução criada pelos
engenheiros
Intelectualmente Interessante - Preciso saber
disso para não correr o risco de morrer.



Promessa Primária - vencer o estresse
Mecanismo único - Mencionado dentro da copy
Intelectualmente Interessante - O que um bonsai
tem a ver com a cura para o estresse?



P.R.O.M.E.S.S.A

“Promessa,
a grande promessa é a alma de

um anúncio.” (Dr. Johnson)
 

“Nós não estamos aqui para
vender caldeiras e tanques, mas

a possibilidade de enriquecer
muito além dos sonhos de um

avarento”.



EXEMPLOS GENÉRICOS

EMAGRECER EM 7 DIAS
 

AUMENTAR SEU
FATURAMENTO

 
MELHORAR SUA
PRODUTIVIDADE

 
TER MAIS TEMPO PARA

A FAMÍLIA

APRENDA 7 X MAIS
RÁPIDO

 
TENHA ACESSO A

INFORMAÇÓES SECRETAS
 

VENÇA A DIABETES
 

MELHORE SUA
AUTOESTIMA

APRENDA A DAR CHUTES
MAIS FORTES

 
SEJA COBIÇADO PELAS

MULHERES DO SEU
BAIRRO

 
MULTIPLIQUE SEU

PATRIMÔNIO



EXEMPLOS ESPECÍFICOS

“Hora de dar adeus a
essa aflição que surge
ao olhar seu corpo no

espelho ... 
 

Um
Presente de Mãe Para
Você Que Ainda Não
Conseguiu Se Livrar

Das Celulites ”
 

(produto contra
celulite)

Referência
nacional em

reeducação alimentar
revela como…

 
Reprogramar

suas células para você
fazer as pazes com a

balança!
 

(produto de
emagrecimento)

Aprenda a encontrar
sua promessa única,

desenvolver discursos
altamente poderosos e

garantir lucros
diretamente para o

seu bolso
 

(clube de
copywriting)



H.E.A.D.L.I.N.E.

 O TÍTULO DO
SEU COPY.

DEVE
ESTENDER A

MÃO AO
LEITOR,

AGARRÁ-LO E
LEVÁ-LO À
MENSAGEM.



Os 4 Us da H.E.A.D.L.I.N.E.

ÚTIL - Comunique
algo que tenha valor
para o prospecto.
URGENTE - Deve
estar explícito ou
implícito.
ULTRAESPECÍFICO -
Algo tangível.
ÚNICO - Deve soar
completamente
novo.

Equação De Força Da Head:
 

Para cada U, dê notas  0,  1/2 
 ou  1

 
A soma das notas precisam
ficar entre 3 e 4 para a head

ser considerada forte.



Empresários brasileiros criam Netflix da

persuasão e do copywriting

Único: 1
Útil: 1
Urgente: 0,5
Ultra Específico: 1

Nota total: 3,5



L.E.A.D

O termo lead (não confundir com lead
relacionado a contato qualificado), também
identificado como “lide”, em português, foi

herdado do jornalismo, sendo
a primeira parte de uma notícia. Geralmente é o

primeiro parágrafo posto em destaque, que
fornece ao leitor uma informação básica sobre o

conteúdo a seguir. A expressão tem, entre
outras, a definição de “primeiro”, “guia” ou “o

que vem à frente”.



Os 6 tipos de leads

1)Lead de oferta. 
2)Lead de promessa. 
3)Lead da Solução de Problemas. 
4)Lead Grande e Secreto.
5)Lead de Proclamação. 
6)Lead de história.



Os 5 níveis de consciência

Consciente
Consciente do produto
Consciente da solução
Consciente do problema
Completamente inconsciente

1.

2.

3.

4.

5.



EXEMPLO DE LEAD

Caro leitor, cara leitora.
 

Você sabia que o seu cérebro tem um valor monetário? O valor
patrimonial dele é determinado pela quantidade de renda que você

produz.
 

Cérebros eficientes representam uma forma muito mais desejável de
riqueza.

 

Mais do que aquela que se exige para comprar ou vender produtos.
 

Isso porque o cérebro forma um tipo de capital que não é depreciado a
zero numa crise financeira, nem pode ser roubado ou gasto.



EXEMPLO DE LEAD

Ou seja, ninguém pode tirar esse patrimônio de você.
 

Além do mais, o dinheiro, que é tão fundamental para tocar um negócio,
tem tão pouco valor quanto um monte de areia.

 

Qualquer vento de mudanças pode levar.
 

A não ser, claro, que ele seja misturado com um “Cérebro de
Ouro”. “Como ter esse tipo de cérebro?”

 

Bem, eu acredito ter a fórmula. 
 

E é justamente isso que vou mostrar nas próximas linhas.



CORPO DO COPY

Existem muitas formas de

escrever um corpo de copy,

mas em resumo você

precisa tecer argumentos

para preparar o prospecto

para a oferta. Num geral, é

fazê-lo deslizar linha por

linha até o momento de

pedir a venda.



MODELO 10B

Introdução.

Declaração de Problema.

Destruição do antigo método.

Valorização (bônus e depoimentos).

Quebra de preço.

Por que isso é tão barato.

Razão da oferta.

Reversão de risco.

Fechamento.

PS.

 



Os 4 P's da carta de vendas

1. Promessa.
2. Picture (imagem).

3. Prova.
4. Push (impulso).

 



O.F.E.R.T.A.
Se o copy é rei, a
oferta é a rainha!

Um copy patético com uma boa excelente
tem um grande potencial de vendas.
Um copy excelente com uma oferta
patética tem um pequeno potencial de
vendas.

A oferta é a soma total de tudo o
que você está colocando na mesa

Produto principal + Prêmios e bônus +
preços e condições + detalhes de entrega



O.F.E.R.T.A.
Concorrente, Produto e Avatar

O que ele recebe?

Fale um fato sobre isso...

Por que esse fato é importante?

Qual o benefício disso?

Como será a vida dele ao usar meu produto?

Como ele vai se sentir ao usar meu produto?

1.

2.

3.

4.

5.

6.



EXEMPLO

1.Você receberá o ingresso ao evento AltmakerLIVE. 
2 e 3. Serão dois dias de conteúdo sólido, te dando

acesso às estratégias de copy que empresas
milionárias usam, mas não te contam.

4 e 5. Isso dará a você uma vantagem invejável,
colocando-o 10 passos à frente de seus concorrentes,
sabendo transformar esse conhecimento em lucro.
6. Você vai se sentir orgulhoso dos seus resultados.
Afinal, não existe nada mais satisfatório do que ver

suas estratégias e seu negócio dando certo.
 



O.F.E.R.T.A.

Preço Ancorado
Motivo para desconto
Valor com desconto
Quantos reais ele está economizando
A porcentagem em desconto
Uma comparação com algo trivial
GARANTIA

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



FECHAMENTO
Esta é a hora que 97% dos copywriters falham.

Aqui é onde acontece a pressão psicológica...
 
O prospecto só não compra se ele não tiver
dinheiro...
 
Qualquer outro motivo, você falhou!

Adicione elementos como urgência ou escassez!



EXEMPLO
Por que você precisa garantir o seu exemplar AGORA

MESMO?
 

Bem, não adiantaria nada você chegar até aqui e
desistir de ampliar seus horizontes mentais.

 
Não adiantaria ler a carta do começo ao fim e achar

que está diante de apenas mais um livro raso e
comum sobre escrita persuasiva.

 
Não estamos falando de um livro que você insere na

lista de leitura e espera chegar a vez.



EXEMPLO
Sendo sincero, a urgência para ler este livro é a

mesma que você tem de ganhar dinheiro e
aumentar seus resultados financeiros.

 
Se você está bem nesse sentido, pode deixar o livro

passar. 
 

Saiba, porém, que os concorrentes poderão sair à
frente ao lê-lo.

 
Esse é um esforço para que você seja uma das

primeiras pessoas a ter acesso esse método
revolucionário por meio desta carta.



C.T.A

Um pequeno pedaço de
copy que você ainda

tem que eficientemente
escrever antes que

possa finalizar.
 

CTA (call-to-action)
– Chamada para ação



EVITE O LUGAR COMUM

Clique aqui
 

Compre agora
 

Download
 

Comprar
 

Inscreva-se



EXEMPLOS
Clique no botão abaixo e garanta sua vaga no curso Copywriting e Escrita

Poderosa agora. 
 

QUERO PENSAR COMO OS COPYWRITERS E FAZER DINHEIRO COM MINHA HABILIDADE
 
 

 
 

SIM, QUERO TER ACESSO A INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
SOBRE COPY

 
 

 
SIM, EU QUERO VENDER 9X MAIS NO MEU NEGÓCIO

 



RESUMO

P.U.V

BIG IDEA

PROMESSA

HEADLINE

LEAD

CORPO

OFERTA

FECHAMENTO

CTA



SÓ HOJE

DE R$ 127,00 POR APENAS 98



SÓ HOJE

DE R$ 127,00 POR APENAS 98

BÔNUS

SIGA O INSTAGRAM:

@PAULOMACCEDO

 

MANDE UM OI NO

DIRECT

 

VOU TE MANDAR A

AULA COMPLETA E O

PDF POR LÁ




