
 

 

 

 

Palavras poderosas estão com este marca-texto 

 

VÍDEO 1 

 

• Pessoas que querem investir, mas não sabem como e por onde começar; 
 

Desejo: vontade de investir 

Obstáculo: não tem conhecimento algum sobre Bolsa de Valores 

Benefícios: investir é barato, corretoras com taxas gratuitas e análise simples  

 

CHAMADA PRINCIPAL 1 

 

Você quer aprender a investir em ações, mas não sabe como fazer isso? Eu sei, você pesquisa no 

Google, lê um monte de sites especializados e não entende bulhufas nenhuma, não é mesmo? 

Além disso, você provavelmente está cansado daqueles anúncios irritantes prometendo milagres 

financeiros sem trabalhar. 

 

Se você me permitir, em apenas 1 minuto eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para 

investir de forma simples, prática e rápida, e o melhor, pagando quase nada. 

 

Essa chamada segue o modelo PAS: Problema – Agitar o Problema – Solução. 

Os gatilhos mentais presentes nesse texto são: especificidade (1 minuto e 30 segundos), 

simplicidade (parte grifada) e empatia (você mostrou que entende a situação difícil dela) 

 

 

CHAMADA PRINCIPAL 2 

 

Você sabia que é possível investir comprando ações mais baratas do que um hambúrguer? 

 

Olá, meu nome é Flávia e se você ficar até o final desse vídeo você vai descobrir como encontrar 

ações que custam menos de R$ 10 e a investir em plataformas gratuitas, sem a cobranças de 

taxas! Ficou curioso? Então venha comigo! 

 

Essa chamada segue o modelo AIDA: Atenção – Interesse – Desejo – Ação. 

Os gatilhos mentais presentes nesse texto são: curiosidade (ilustração do hambúrguer), 

facilidade (preço baixo e plataformas gratuitas) e comprometimento (você implorou para ela 

ficar até o final do vídeo) 



 

 

 

 

 

CHAMADA PRINCIPAL 3 

 

Você está vendo essa imagem aqui? Essa foto mostra as ações hoje que custam menos de R$ 10! 

Se algum especialista disse para você que é preciso ter muito dinheiro para investir, MENTIRA! 

Vou desmascarar isso neste vídeo agora! Se você quiser saber como eu invisto em ações baratas 

e lucrativas, veja até o final. 

 

Essa chamada segue o modelo PPPP: Picture – Promise – Prove – Push. Basicamente é 

composto de uma promessa, provando-a com uma imagem e incentivando o leitor a uma ação. 

Os gatilhos mentais presentes nesse texto são: prova (mostrou a imagem), inimigo em comum 

(as mentiras contadas pelos especialistas), surpresa (ações mais baratas do que 10 reais), 

compromisso (você prometeu algo e o ouvinte precisa se comprometer para saber a resposta) 

 

 

CONTEÚDO DO VÍDEO: 

 

O primeiro passo é você acessar o site Investing.com. Vá em Mercados, Ações e Filtro de Ações. 

Na página seguinte, selecione a opção Preço e escolha o item último. Limite a faixa de valores de 

0 a 10 reais.  

 

Logo abaixo aparecerá uma lista de papéis inseridos na segmentação que você escolheu. Escolhe 

uma ação e memorize o código de 4 letras e 1 número que especifica o ativo. 

 

Ok, agora para investir, você precisa de uma corretora. A corretora é uma empresa autorizada 

que vai permitir o seu acesso ao ambiente interno de negociações dentro da Bolsa de Valores. 

Cada movimentação financeira que você realizar, será cobrado uma taxa – a taxa de corretagem. 

 

Mas vem cá, vou te falar um segredo: tem 3 corretoras que a taxa de corretagem é 100% gratuita. 

São elas: o banco Inter, a Clear e a Rico. 

 

Para abrir uma conta totalmente gratuita, você precisa apenas ter o seu celular e documento em 

mãos. É simples, fácil e rápido. Todo o processo de aprovação leva menos de 24 horas. 

 

Com sua conta aberta, basta agora enviar um valor em dinheiro para a sua corretora. Se você 

quiser comprar uma ação que custa R$ 5, então são apenas 5 reais necessários e assim 



 

 

sucessivamente. Basta apenas pegar o código identificador de cada ação e enviar a sua ordem de 

compra. Tudo isso pode ser feito pelo seu computador ou celular. Muito simples, não acha? 

 

Porém, antes de finalizar, eu quero dizer que não basta apenas saber investir, é preciso QUERER 

investir. Afinal, se você apenas economizasse um sanduíche ou refrigerante por mês, já estaria 

em condições de investir seu dinheiro. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso. Investir é 

uma atividade que envolve a criação de um novo hábito e uma nova maneira de pensar sobre o 

dinheiro e a vida. 

 

 

CHAMADA PARA AÇÃO 1 

 

Portanto, eu quero fazer uma pergunta sincera a você: “Onde você quer estar daqui a 10, 20 ou 
30 anos?” Você quer viajar o mundo, garantir uma boa aposentadoria, viver com a mais pura 

tranquilidade de saber que todos os seus custos de vida são cobertos pelos retornos dos seus 

investimentos?” Se este é o seu objetivo de vida, você precisará tomar decisões sábios na 
maneira como você lida com o seu dinheiro. 

 

A primeira decisão é você participar da semana Destrave o Investidor que Existe Dentro de Você. 

É um evento 100% online e gratuito onde eu vou te ensinar como escolher as melhores ações 

para investir, como fazer uma análise de lucratividade sem a necessidade de contratar uma 

consultoria e a traçar um plano futuro realista para o seu dinheiro. 

 

Clique no link abaixo e faça a sua inscrição. Te vejo lá. 

 

Esse CTA é categorizado como BAB: Before – After – Bridge. Eu escrevi o problema, no 

parágrafo anterior da CTA. Depois eu descrevi como seria a vida sem aquele problema e eu fiz a 

ponte, ou seja, mostrei o que é necessário fazer para criar a conexão e resolver o problema. 

Os gatilhos mentais presentes são: reciprocidade (você ensinou algo valor antes da CTA), 

autoridade (mostrou que entende do assunto), porque (você justificou os motivos de participar 

do evento online), antecipação (você antecipou um grande benefício) 

 

 

CHAMADA PARA AÇÃO 2 

 

Eu quero convidar você a participar da semana do Destrave o Investidor que Existe Dentro de 

Você. Nesta sequência de 3 aulas ao vivo e exclusivas para um grupo pré-selecionado de pessoas, 

eu vou ensinar os seguintes pontos: 

• Como analisar as melhores ações com ferramentas gratuitas; 



 

 

• Como tomar decisões mais assertivas do que muitos “gurus” da internet; 
• Como reorganizar a sua vida financeira a ponto de conseguir ter dinheiro disponível todos 

os meses para investir. 

Ao final desta semana, eu garanto que você será capaz de: 

• Traçar um plano de metas para você atingir seu primeiro milhão na Bolsa de Valores; 

• Saber exatamente avaliar os principais indicadores fundamentalistas de ações e fundos 

imobiliários; 

• Nunca mais precisar ficar seguindo conselhos infundados que fazem você perder dinheiro 

nos investimentos 

Se eu fosse você, não perderia essa chance. Te aguardo lá! 

 

Esse CTA é categorizado como FAB: Features – Advantagens – Benefits. Em outras palavras, é 

uma descrição detalhada do produto, as vantagens dele e os benefícios para os clientes. 

Os gatilhos mentais presentes são: reciprocidade (você ensinou algo valor antes da CTA), 

exclusividade (falou que a live seria fechada), medo (perder dinheiro por seguir conselhos 

ruins), especificidade (você detalhou bem o que será ensinado nas aulas) 

 

 

CHAMADA PARA AÇÃO 3 

 

Eu quero fazer um acordo com você. Eu vou mostrar uma das minhas carteiras de investimentos 

que eu tenho se, e somente se, você se inscrever na semana Destrave o Investidor que Existe 

Dentro de Você. Lá eu também foi ensinar técnicas supersimples que qualquer adolescente de 

12 anos sabe aplicar que me renderam mais de 35.231 reais no turbulento ano de 2020 em renda 

passiva por meio de dividendos de ações. 

 

Bem, as vagas são limitadas e eu não sei se vou ofertar esta oportunidade novamente. Este 

evento online e gratuito acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. Como amigo, eu aconselho 

você a não perder essa chance. 

 

Daqui a 5 anos eu estarei aposentada vivendo muito bem com os retornos dos meus 

investimentos. E você? Como será o seu futuro financeiro? 

Clique no link abaixo para participar. Estou esperando você. 

 

 

Esse CTA é categorizado como 4U: Útil – Urgente – Único – Ultra especifico. Você viu que as 

promessas são mais agressivas neste modelo 

Os gatilhos mentais presentes são: reciprocidade (você ensinou algo valor antes da CTA), 

escassez (falou que não saberia se vai ter outra oportunidade), autoridade (a maneira firme de 



 

 

falar transmite isso), descaso (ficou nítido que é mais importante o ouvinte comprar o curso do 

que a sua necessidade de você vender para ele) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu inseri 3 introduções para o seu texto de diferentes modelos de copywriting. Aconselho você a 

escolher apenas 1 delas. Pode adicionar uma frase ou outra, porém o ideal nos anúncios é que 

você não fique enrolando e vá direto ao ponto. 

 

Nos anúncios, o tempo é escasso. Você precisa chamar a atenção, criar um conteúdo rápido e 

convidar o ouvinte para aprender o complemento do seu assunto na sua live exclusiva. 

 

Eu sei que você gosta de passar conteúdo. Porém, é preciso ser ágil. Acredito que você fará 

tráfego frio, ou seja, para público que nunca interagiu com você. 2 minutos é o tempo ideal 

máximo para chamar a atenção, caso contrário, o lead poderá ir embora. 

 

Por exemplo, você entregou o que prometeu. O parágrafo azul serve como um overdelivery 

curto, porém importante, porque ele serve como ponte para a chamada para ação. Ele deve ser 

bem breve. O ponto que eu quero chegar é: explique apenas 1 assunto. Quando isso for 

concluído, já direcione para a CTA. Simples assim. 

 

Persuasão não está presente apenas no texto. Na verdade, suas expressões faciais dizem muito 

também. Assim, eu gravei um vídeo mostrando os gestos com as mãos e como eu gravaria esse 

vídeo. 

 

A linha de comunicação deve ter sequência na página de captura. Por isso, eu recomendo que 

você conversa com o gestor de tráfego porque quanto mais alinhado a sequência de comunicação 

do anúncio com a página, melhor será a conversão. Minha recomendação é esperar ter todos os 

vídeos gravados para fazer uma sequência de textos que combine todos os elementos. 

 

Para finalizar, acredito que as CTA’s finais podem ser usadas em todos os anúncios. Apenas é 
importante escolher quais se encaixam melhor na persona. Para este vídeo específico, acredito 

que o segundo modelo é o mais adequado. 

 

Espero que você tenha gostado do meu serviço. Aguardo a autorização para os próximos vídeos. 

 

Atenciosamente, 

 



 

 

Matheus Sabka. 

 

 


