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Como a estratégia de Lançamento surgiu?
O termo surgiu através de Jeff 
Walker, um americano, que 
desenvolveu uma fórmula para 
fazer todo lançamento de produto, 
serviço ou marca alcançar muito 
sucesso.

Era 1996 quando Jeff fez seu 
primeiro envio de e-mails, para 
uma lista de 19 pessoas. Ele, que 
estava desempregado, começou 
ouvindo o feedback dos e-mails 
e respondendo com mais e mais 
conteúdos envolventes, até o 
momento da venda finalmente 
chegar.

Adivinhe só: quando abriu o carrinho de vendas, ele mesmo 
conseguiu fazer o famoso 6 em 7 (6 dígitos em 7 dias), ou seja, 
pelo menos $100.000 em uma semana.

E, com o sucesso de sua fórmula de ganhar dinheiro, Jeff lançou livros e 
mais cursos, se tornando uma referência quando o assunto é lançamento 
de produto digital. 

Foi depois de ouvir a respeito da ‘launch formula‘ (Fórmula de lançamento) 
que o brasileiro Erico Rocha decidiu fazer a experiência também. 
Posterior ao sucesso que obteve, conseguindo também fazer os 6 em 7, 
Erico adaptou a estratégia para ser um negócio bem sucedido no Brasil. 
Com isso, ele se tornou uma referência nacional no assunto, quando pouco 
se falava sobre isso no país.

Seguindo o exemplo de Jeff e Erico, milhares de brasileiros têm comprovado 
visto suas vendas aumentarem significativamente e comprovado que a 
teoria realmente funciona.



Quais os 
benefícios da 

fórmula de 
lançamento de 

produto para meu 
negócio?

Aplicar a fórmula de lançamento te proporciona benefícios 
gigantescos. O primeiro deles é te possibilitar alcançar um 
número de pessoas expressivo em um curto espaço de tempo.

Além disso, você também começa a produzir um novo tipo 
de serviço, com um produto totalmente digital. E, já que 
você precisa estar sempre em contato com seu público, pode 
começar a ouvir as dúvidas que eles estão apresentando. Isso 
te faz sair na frente da sua concorrência, oferecendo uma 
resposta imediata. 



Só existe um único método de lançamento?

Não existe apenas uma forma de 
lançar produtos digitais. O método 
do Jeff Walker e do Erico Rocha é 
apenas uma das maneiras de você 
navegar nesse mar.

Outro lançador de sucesso é o Talles Quinderé, que criou 
o lançamento meteórico. Esse tipo de lançamento de 
produto usa os aplicativos de mensagem instantânea como 
plataforma de venda.

No método meteórico você cria uma lista de transmissão 
para um grupo de pessoas que já tem muito interesse no 
seu serviço/produto e faz um lançamento em pouco tempo. 
Para isso se utiliza alguns gatilhos mentais importantes. Você 
começa divulgando a data da abertura das vendas, alimenta 
sua lista de transmissão com conteúdo e depois vende. 
Durante a campanha de lançamento, além de conteúdo 
você pode fazer algumas promoções também. Vale ressaltar 
que a venda ocorre por tempo limitado.

Nós, aqui na BMD7, por exemplo, também temos o nosso 
próprio método de lançamento. Podemos garantir que 
realmente o mecanismo todo FUNCIONA e nossos clientes 
sabem bem! Identificamos alguns espaços entre os diversos 
métodos que encontramos e desenvolvemos o nosso próprio 
jeito de fazer a roda girar.



Tipos de 
lançamento 
que preciso 
conhecer

Lançamento Semente: É perfeito para testar se o seu produto 
ou serviço a ser oferecido é realmente uma boa ideia. Vai te 
exigir um esforço menor e você continua desenvolvendo se 
o resultado desejado for alcançado.

Lançamento Relâmpago: Ideal para quem já tem uma base 
de leads e é feito por meio de uma oferta única, em curto 
espaço de tempo.

Lançamento Interno: Também acontece pra uma base de 
e-mails já existente, mas demanda um esforço um pouco 
maior. Aqui os 6 em 7 têm mais chances de acontecer.

Lançamento Afiliado: Aqui você vai contar com outras 
pessoas fazendo sua divulgação, como os influenciadores 
digitais, por exemplo.

Há muitos outros tipos de lançamento de produto e o 
mercado está sempre criando novas fórmulas. Mas, os 
principais são:

Esses são alguns dos principais tipos de 
lançamento que você vai encontrar e 
pode fazer para já ter resultados.



Como fazer um lançamento acontecer

Conheça sua
persona

Dentro da estratégia de lançamento há alguns passos a seguir, 
importantíssimos para que seu objetivo seja alcançado como 
espera. Apesar disso, há alguns segredos que muita gente 
no mercado acaba desprezando, deixando de vender tanto 
quanto poderia.

Para vender qualquer produto precisamos de compradores. 
E, para que o número de interessados seja grande, devemos 
conquistá-los. Mas, você já sabe quem vai conquistar?
O primeiro passo para fazer um bom lançamento é definir 
sua persona. Tenha clareza a respeito do seu público. 
Conheça sua linguagem, seus interesses e, primordialmente, 
suas dores. 

A dor da persona são as dúvidas ou medos que ela pode 
apresentar, em algum campo de conhecimento. As pessoas 
usam a tecnologia como forma de buscar respostas, seja para 
aprenderem a fazer um bolo ou construir uma casa. Você já 
ficou doente e foi procurar os sintomas no google? Muita 
gente também! 

Tem uma razão para isso: o mundo todo está atrás de respostas 
e você está querendo vender um produto que é útil para algum 
grupo de pessoas. E, pode ser um grupo gigantesco. Só que, para 
você conseguir fazer elas comprarem, não basta ter um bom 
serviço e produto. Você precisa passar pela fase da conquista 
de autoridade. 

Vivemos em dias competitivos, com inúmeros profissionais 
qualificados e consumidores ainda mais exigentes. Para se 
sobressair nesse mercado é necessário ser relevante para a 
audiência certa. 

Por isso, estude as dores da sua persona e invista em conteúdo 
de qualidade que te torne uma referência primeiro. Você pode 
começar do zero e construir isso (e terá muito trabalho pela 
frente). Se estiver disposto a trabalhar duro aqui, vai conseguir 
chegar lá. 

Digamos que você tem um salão de beleza e entende tudo 
sobre coloração capilar. Provavelmente seu público tem alguma 
dúvida sobre o assunto e é respondendo a isso, com muito 
conteúdo de qualidade, que você começa a se tornar relevante 
e, então, uma autoridade quando o assunto é ‘pintar o cabelo’.
Esse foi apenas um exemplo de como a engrenagem do método 
de lançamento começa a rodar.



Produza conteúdo relevante e 
de qualidade

Por que criação de conteúdo é tão importante assim?

Se você não estava acostumado a investir parte do seu budget para criação de conteúdo, vai precisar 
refazer algumas contas! Aliás, os tempos mudaram e é através dos conteúdos que você (sua empresa, 
marca ou negócio) produz que a maioria dos seus clientes virão.

Já se foi o tempo em que as pessoas consumiam produtos e serviços só porque eles apareciam em 
alguma propaganda de TV. Com a chegada da internet e a mudança de comportamento das pessoas, 
muita gente teve que reaprender a fazer publicidade. 

Mas, não foi só a forma de divulgação que sofreu mudanças. Os produtos também passaram a ser 
digitais, para serem consumidos por mais gente e dar mais praticidade ao cliente. 

Hoje, por exemplo, as pessoas têm menos tempo que antes (até mesmo pelo aumento da oferta de 
atividades que chamam sua atenção) e, por isso, muitas preferem mais fazer um curso online do que 
presencial.

Aqueles que oferecem um serviço que possa ser contratado à distância, têm grandes chances de sair na 
frente. Porém, só isso não basta! 

Agora que você está no mundo digital tem muitos outros concorrentes que estão lutando pela atenção 
do mesmo público que você. Então, é aí que a criação de conteúdo entra em jogo.

Então, criar conteúdo interessante e relevante para o seu público é uma forma perfeita de sair na frente 
da concorrência. Se você oferece mais do que a venda em si, mas também informa, ensina, alerta, 
capacita e educa seu público, tem grandes chances dele fechar negócio com você.



Não venda 
agora

Muita calma nessa hora. Já deixamos claro que não vai 
conseguir vender sem ter uma audiência. Mas, depois de 
conseguir um bom público e começar a entregar conteúdo 
através das mídias sociais, ainda tem mais alguns passos. 

O método de lançamento dá certo porque entrega conteúdo 
de valor de forma gratuita para o público. 

De forma bem simples, ao invés de dinheiro inicial, em troca 
de todo conteúdo de valor que você tem dado gratuitamente, 
você vai ter os e-mails de cada pessoa que se interessar pelo 
que chamamos de ‘Material Rico’.

O material rico é um conteúdo ainda mais denso, mais 
profundo e bem mais detalhado a respeito da solução que 
você vem apresentando. Pode ser uma vídeo-aula, um 
e-book, um PDF, uma planilha, etc. 

Esse conteúdo todo também é disponibilizado de forma 
gratuita, o que faz sua base de e-mails aumentar ainda mais. 

Conseguir fazer com que as pessoas queiram o seu material 
rico vai exigir um certo esforço seu para apresentar uma 
solução que elas realmente estão querendo.



Hora de fazer sua base
de leads crescer
Depois de conseguir uma base 
de e-mails você vai ter o que 
chamamos de leads. Leads são os 
seus possíveis novos clientes. 

Eles agora fazem parte da sua rede de e-mails e é você quem 
vai classificar os parâmetros para identificar se ele é apenas 
um cliente em potencial ou se é um lead qualificado (cliente 
praticamente garantido).

Para conseguir o contato do seu lead (e-mail ou telefone), a 
melhor forma é criando uma landing page exclusiva apenas 
para disponibilizar esse material rico.

A landing page é uma página única, usada para converter 
leads através de um formulário com campos obrigatórios. 
Você pode solicitar a informação que achar importante ter, 
em troca do material gratuito que vai entregar em seguida.
Para criar uma landing page e também um ecossistema 
completo para seu lançamento, deverá usar alguma 
plataforma como a RD Station, por exemplo. Através dela 
você vai automatizar seus disparos de e-mails, analisar as 
taxas de abertura e cliques, além de te dar total controle do 
comportamento do seu lead.



Quais tipos 
de conteúdo 
posso fazer?

Quer algumas dicas de quais tipos de conteúdo pode produzir
para atrair seu lead? Nós ajudamos você com algumas ideias de 
material rico para usar como isca:

E-book
E-books são ótimos conteúdos que, geralmente, atraem 
muitos leads para sua base de e-mails. Já que são um 
pouco mais ricos que um artigo de blog, eles possuem 
informações bem mais profundas e completas. Voltando 
ao exemplo da produtora de eventos, você poderia 
fazer um e-book sobre ‘o que não pode faltar no 
planejamento do seu evento?’.

Templates
Os templates são queridinhos de muita gente. Aliás, as 
pessoas amam conteúdos que facilitam a vida, ajudam 
no trabalho e melhoram a produtividade. Eles podem ser 
calendários, check-list, lista de compras, etc.

Infográfico
Mais alguém aí ama infográficos? Eles são 
ótimos para apresentação, pois informam 
de uma maneira super leve e visual. Algumas 
empresas disponibilizam esses infográficos 
para download e fazem muito sucesso.

Curso por e-mail
Fazer um mini curso gratuito por e-mail é a solução 
ideal para quem tem um budget mais apertado, 
pois são bem econômicos de produzir. A criação 
de conteúdo por e-mail é super eficaz e restringe o 
público apenas para aqueles que se inscreverem para 
receber.

Quiz
Em geral, as pessoas amam testar seus conhecimentos 
e habilidades, principalmente quando podem 
compartilhar o resultado com os amigos. Faça 
um Quiz para atrair leads que estão vindo desses 
compartilhamentos. Você tem grandes chances de 
que amigos do seu lead também se encaixe na sua 
persona e se torne seu novo lead também.


