
 

 

 

 

 

 

Desvendando a fórmula para o sucesso: Marketing 

Digital 

 

 

 

Você sabe o que é o Marketing digital? Sabe como ele pode 

transformar seu negócio em uma verdadeira máquina de ganhar 
dinheiro?  

Se você quer saber as respostas para estas perguntas basta 

continuar lendo esse e-book que vou te mostrar a verdadeira 
fórmula do sucesso! 
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Desvendando a fórmula para o sucesso: Marketing 

Digital 

 

 

 

Você sabe o que é o Marketing digital? Sabe como ele pode 

transformar seu negócio em uma verdadeira máquina de ganhar 
dinheiro?  

Se você quer saber as respostas para estas perguntas basta 

continuar lendo esse e-book que vou te mostrar a verdadeira 
fórmula do sucesso! 

Durante muito tempo pesquisei como o marketing digital 

contribui para o aumento de tráfego dentro dos sites, analisando o 

desempenho de sites grandes com os dos menores, pude notar um 

pequeno padrão que hoje resumo a vocês como A FÓRMULA PARA 
O SUCESSO. 

  Antes de te mostrar o que é essa fórmula e como ela será um 

diferencial em qualquer negócio, vou te mostrar primeiramente 
alguns pontos que devem ser esclarecidos.  
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Neste primeiro momento quero conversar um pouco com 
vocês sobre as estratégias de marketing.  

 

Desvendando as estratégia de Mídia  

         

Quando você vê um site, blog ou loja online se destacando não 

significa necessariamente que o conteúdo do mesmo seja bom, na 

realidade em muitos casos nem são os próprios donos que fazem os 

seus conteúdos, porém se tiverem uma boa estratégia de mídia 
digital, o sucesso será imediato.  

Claro que existem mil e uma formulas para se fazer um bom 

Marketing e várias outras para coloca-las em pratica, porém certos 

macetes são repetidos em todos os sites de propriedade, ou seja, 

sites que tem grande relevância e reconhecimento no meio digital. 

Porém a grande maioria dos novos investidores não consegue nem 
entender o que elas são e quais são seus objetivos na realidade. 

Pensando nisso criei este e-book para você. Quero que entenda 

as principais estratégias de Marketing digital. O que são? Para que 

servem? e como aplica-las. Tudo isso de uma forma simples e 

descomplicada, nada melhor que você: o principal interessado em 

ter sucesso, entenda e aprenda como funciona as estratégia de 

Marketing e assim escolha qual a melhor para atender as suas 
necessidades.  
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Existem diferentes técnicas de Marketing, e principalmente como 
coloca-las em prática.  

Aqui você vai entender qual a fundamental importância de 

aliar certas estratégias de Marketing para se obter o sucesso. Não 

confunda, essas técnicas são sim garantia de sucesso, porém é 

necessário um estudo aprofundado para se descobrir qual a melhor 

forma de utiliza-las e combina-las para isso vamos te ensinar a total 

diferença que o marketing especializado fará no seu negócio. Assim 

que você descobrir o segredo para desvendar as estratégias de 
Marketing especializado o céu será o limite! 

A primeira coisa que vamos te mostrar é sobre uma das 
estratégias mais eficientes do mercado digital: Copywriting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Allanajessika@hotmail.com


Internet Marketing: Aprenda tudo sobre essa poderosa ferramenta de investimento  
 

Allanajessika@hotmail.com  

1. Afinal, o que é Copywriting?  

 

 

Copywriting basicamente é a habilidade de construir texto com o fim 

de fazer Marketing, ou seja, o profissional em Copywriting escreve e 

organiza todo o texto buscando convencer e influenciar o leitor a 
adquirir o produto anunciado. 

Para isso ele lança mão de várias artifícios principalmente de 

gatilhos Mentais, não se preocupe iremos te explicar o que são esses 
gatilhos no próximo item. 

O que você precisa ter em mente é que Copywriting é sedução! 

Exatamente, um texto para ter sucesso e alcançar os objetos 

estabelecidos deve “seduzir” quem o lê, instigar e persuadir é a 
principal função do Copywriting. 

É justamente nesta parte que devemos ter em mente a diferença 

entre o Marketing comum e o Marketing especializado, usar 
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isoladamente o Copywriting pode até te render algum lucro, porém 

se você souber como combiná-lo com outra estratégia de Marketing 

mais direta e rápida o sucesso será garantido e com toda a certeza 
suas vendas serão dobradas. 

Vantagens de um bom conteúdo: 

O Copywriting pode e deve ser utilizado em qualquer conteúdo, 

independentemente da finalidade, seja ela de vender ou informar. 

Qualquer negócio precisa de um texto bem escrito e principalmente 

persuasivo se quiser obter sucesso e ter seus objetivos alcançados. 

Ou seja, o Copywriting é para todos os que queiram vender, 

promover ou associar alguma coisa, bem ou serviço. 

Ao final deste e-book iremos te mostrar as melhores dicas na hora de 

fazer um bom Copywriting e assim promover o sucesso do seu 

produto ou serviço. 

 

2. O que é Gatilho Mental? 

 

 

Gatilhos mentais são pequenos atalhos que nosso cérebro utiliza 

para tomar certas decisões. Esses gatilhos são responsáveis por 

influenciar e persuadir quem os lê, isso acontece porque nosso 

cérebro associa esses gatilhos com nossos instintos, emoções e a 

fatores sociais. 

Para se obter o sucesso em seu negócio seja ele qual for e 

desenvolver um bom Marketing é necessário que fundamentalmente 
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você tenha em mente qual o seu público alvo, a característica deste 
público e quais são seus principais interesses. 

A psicologia humana assume papel diferencial nesta etapa, quando 

falamos em Marketing você tem que ter em mente que me refiro a 

formulas reais e comprovadas para conseguir promover 
determinado produto ou serviço.  

Esses gatilhos Mentais são na realidade técnicas de persuasão 

especificas que relacionam o objeto proposto a ser promovo com os 
aspectos e características pessoais e sociais do público alvo. 

A base dos gatilhos mentais está associada a um cerca de fatores que 

envolvem o nível irracional da mente, existem palavras e expressões 

que fazem com que nosso cérebro automaticamente já ligue a uma 

ação. Essas palavras funcionam com gatilhos mentais poderosos que 

consequentemente levam a uma ação posterior de forma 
inconsciente. 

Exemplo disto são expressões como: 

 Escassez – É importante que todo o texto seja trabalhado de 

forma em que fique evidente e expresso a falta que esse produto 

faz na vida dos futuros consumidores e principalmente que este 

produto ou serviço não estará permanente por muito tempo. Por 

isso sempre vemos várias propagandas enfocando em “vagas 

limitadas”. Quando vemos está simples frase automaticamente já 

raciocinamos que precisamos correr para adquirir determinada 

coisa. 

 Urgência – O profissional deve saber levar a informação de 

maneira que o leitor perceba a urgência de adquirir determinado 

produto ou serviço. Quando utilizamos frases como “é agora ou 

nunca”, “só até hoje”, “última chance”, fazemos com que o lado 

irracional da mente do leitor trabalhe de forma a persuadi-lo a 

efetivar o negócio de fato, isso acontece porque a possibilidade de 

que futuramente ele fique sem escolha para adquirir determinado 

produto ou serviço o motiva a adquirir este produto 

imediatamente. 

 Necessidade – Todo o texto deve ser abordado de forma a 

demostrar a necessidade de possuir determinado produto ou 

serviço, a vantagem que ele trará para quem o obtiver. 

 Porque – Deve ficar evidente o porquê daquele produto na vida 

do futuro comprador, ele precisa perceber a razão por querer o 
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produto. Deixe evidente o porquê de você acreditar que ele 

precisa adquirir o produto ou serviço anunciado. Por exemplo: Eu 

acredito que este e-mail será eficiente porque foi fundamental 

para a minha carreira. Desta forma além de você demostrar a 

utilidade do produto anunciada você deixa claro o porquê de tê-lo 

anunciado. 

 Antecipação – O profissional deve saber elaborar o texto de forma 

que o leitor percebe as vantagens de se ter o produto 

antecipadamente. Difundir o que é e para que serve determinado 

produto ou serviço antes mesmo do seu lançamento cria uma 

expectativa no leitor para ter o objeto anunciado antes da 

maioria. 

 Curiosidade – Neste gatilho o importante a oferecer um produto 

ou serviço que o comprador em potência tenha curiosidade para 

saber como ele e como funciona, juntamente com esse gatilhos 

aliamos também o gatilho da Necessidade, tem que evidenciar a 

necessidade que este produto ou serviço ainda não conhecido fará 

em sua vida. 

 Dor x Prazer – Neste gatilho é interessante observar que a 

principal função do Marketing não irá se voltar totalmente para o 

produto em si, mas sim, para a solução que ele irá trazer. Quando 

fica evidente que algum produto tem a capacidade de resolver ou 

pelo menos amenizar algumas tarefa que cause desconforto ao 
cliente ele tem um impulso irracional para adquiri-lo.  

Todas essas ferramentas devem ser utilizadas de forma direta e 

única para que o cliente tenha uma maior comunicação com o 

produto ou serviço, umas das formas mais eficazes de estabelecer 

uma comunicação rápida e única é sem dúvida através do E-mail 

Marketing. 
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3. O que é E-mail Marketing? 

 

 

E-mail Marketing se trata basicamente de utilizar o e-mail como 
ferramenta profissional na realização do Marketing Direto.  

O e-mail Marketing é uma mensagem enviada através do próprio e-

mail de forma modelada e criada especialmente com o fim de fazer 
Marketing especializado sobre determinado assunto. 

Essa modalidade de Marketing tem sido a grande aposta dos 

principais anunciantes de produtos e serviços, quantas e quantas 

vezes ao dia recebemos e-mails promocionais com cupons de 

desconto, informação sobre produtos e ofertas sobre determinado 
bem. 

Isso acontece porque está é sem dúvida a ferramenta mais barata e 
eficiente de estabelecer uma comunicação direta com o público alvo. 

Além do baixo custo do e-mail Marketing um dos pontos chave para 

este ser sem dúvida a melhor forma de se obter sucesso no 

Marketing digital é o fato da resposta podem vir quase que 

imediatamente, mantendo um contato que gera resultados quase 

que instantaneamente além de se estabelecer uma relação pessoal e 
única com quem se destina o e-mail. 
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Depois que se conclui o negócio em si é necessário manter um bom 

feedback com seus clientes, saber os pontos positivos e negativos de 

todo o processo. 

Algumas ferramenta são indispensáveis para medir o nível de 

satisfação dos clientes, as que melhor apresentam resultados são as 

técnicas de Funil de Vendas e a de Fallow Up, elas vão garantir que 

você entenda exatamente como seus clientes se sentem sobre 

determinado produto ou serviço e consecutivamente aprimore seus 

serviços e defina a intenção e os desejos do seu público alvo. 

4. O que é funil de venda? 

Funil de Vendas ou Pipeline é na verdade um processo relativamente 

simples que consiste em acompanhar o cliente a partir do momento 

em que ele toma conhecimento sobre determinada coisa anunciada. 

Ao contrário da técnica de Fallow Up, a grande estratégia do 

marketing do Funil de vendas é que ele não analisa somente o 

resultado final de satisfação do comprador, ele está presente em 

todas as etapas do processo até que por fim chega-se a concretizar-se 

de fato. 

 Essa técnica é conhecida como Funil de Vendas por agir exatamente 

como um funil, essa técnica se divide basicamente em três partes 

chave: 

 Topo do Funil – Nesta etapa é quando o cliente em potencial 

toma conhecimento de determinada coisa, é necessário então 

apresentar de forma sucinta o porquê dele precisa daquele 

produto ou serviço, isso vai funcionar como um poderoso 

gatilho mental, como explicamos anteriormente. 

Quanto maior a necessidade do receptor da mensagem, maior 

a possibilidade de se concretizar o negócio. 

 Meio do funil – Nesta etapa o cliente já tem interesse no 

produto e se convenceu da necessidade dele em sua vida, 

porém ainda tem dúvidas para concretizar de fato o negócio, a 

partir de então ele vai buscar mais informações sobre a 

empresa ou o profissional anunciados. A resposta Fallow Up 

exerce papel fundamental na concretização da compra, um 
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bom feedback garante novos clientes com o perfil semelhante, 

além de gerar maior credibilidade para o anunciante. 

 Fundo do Funil – Nesta etapa ocorre o fechamento do negócio, 

o cliente analisa todos os aspectos das outras etapas do funil e 

opta pela empresa que o melhor o pareça. 
 

Quais as Vantagens de utilizar o Funil de vendas? 

 

 

 

São inúmeras as vantagens de se utilizar o funil de vendas, dentre 
elas iremos citar duas de maior relevância. 
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 Conhecimento de Equipe.  

Através do funil de vendas podemos verificar como é o desempenho 

de determinada equipe de trabalho, além de poder ter uma noção 

real dos pontos positivas e negativos da mesmo com base nas etapas 

em que elas avançam no Funil. 

Por exemplo, caso determinada equipe chegue somente ao segundo 

nível do Funil é necessário mudar a forma de persuasão da mesma, 

uma nova estratégia de marketing é montada a partir deste ponto e 

se mantém o que tem dado certo durante o processo. 

Conforme as equipes vão avançando no Funil de vendas 

conseguimos perceber qual o melhor método utilizado, qual o 

melhor público alvo, em qual etapa do processo a mais 

produtividade, onde estão as dificuldades e por fim os resultados de 

todo o processo. Ou seja, fica muito mais fácil e rápido saber em qual 

parte do processo de Marketing está falhando e acertando e 

consequentemente minimizamos os risco e maximização os lucros 

em um curto espaço de tempo. 

 

 Maior produtividade 

Quando já se sabe que o trabalho será monitorado e acompanhado e 

estes dados corresponderão ao seu feedback, a tendência é que haja 

maior empenho na realização do trabalho, alcançando assim os 

objetos e otimizando o trabalho. É importante ter em mente que 

manter seus colaboradores motivados garante um maior empenho e 

dedicação destes no trabalho. Utilizar o marketing também para com 

os funcionários é outro importante elemento para se alcançar o 

sucesso. 
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5. O que é Fallow Up? 

Fallow up se trata de acompanhar algo que já foi feito. Esta 

ferramenta é utilizada em praticamente todas as formas de vendas, 
seja de produtos ou em prestação de serviço. 

Isso acontece porque é necessário que depois de realizada a venda, 

se saiba o efeito que ela teve para seu comprador para que este torne 

a continuar mantendo uma relação comercial com você ou com sua 

empresa. Estabelecer essa relação entre empresa e cliente, 

contratante e contratado é fundamental para se obter o sucesso no 
Marketing digital. 

A grande sacada do Follow Up é promover a “fidelidade”, assim 

quando um cliente tem total satisfação sobre determinada coisa a 

tendência é que ele mantenha uma relação duradoura com a 

empresa que lhe ofereceu esta coisa, aumentando o capital da 
mesma. 

O tempo de execução que ocorrerá está avaliação não é algo 

genérico, ao contrário, cada tipo de serviço ou produto demanda um 
determinado tempo para ser avaliado. 

Por exemplo:  

Um restaurante tem o Fallow Up do tempo em que ele permaneceu 

no ambiente, do que ele consumiu e da prestação de serviço que ele 
recebeu. 

O fallow Up pode ocorrer de duas formas basicamente, através da 
comunicação direta e pessoal ou por meio digital. 

O meio digital é a escolha de várias empresas e prestadores de 

serviços, pois devido ao grande volume de usuários não teriam como 
atender pessoalmente cada um. 

É importante que você entenda que não deve sobrecarregar o cliente 

com excesso de informações durante o processo de Fallow Up, ao 

contrário, busque sempre ser sempre o mais direto e rápido possível 
ou poderá ser bloqueado pelo cliente.  

 

Como montar Follow Up? 
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Agora que você já entendeu o que significa e como o Follow Up 
funciona está na hora de colocar na prática todo esse conhecimento. 

Primeiro tenha sempre em mente qual o perfil do seu público alvo, 

se sua relação comercial atinge principalmente consumidores diretos 

ou se empresas terceirizadas. É importante ter esse perfil em mente 

na hora de elaborar um Follow Up de sucesso, jamais tente 

adivinhar esse perfil ou fazer conforme o acaso, é necessário muita 

pesquisa e análise até chegar em um ponto em comum entre seus 

clientes.  

Vamos te sugerir 7 passos básicos para se iniciar, lembrando que 
você sempre deve adequar para seu público especifico. 

1- Descubra quando é hora de se fazer esse acompanhamento.  

2- Procure ser pessoal e tratar seu cliente de forma única. 

3- Evite o excesso de informações, seja rápido e eficiente. 

4- Procure alguém para desenvolver um sistema especifico 

para o seu negócio. 

5- Trabalhe sempre com profissionais de qualidade. 

6- Faça pesquisas frequentemente sobre a porcentagem de 

satisfação e insatisfação dos seus clientes. 

7- Esteja sempre se modernizando, traga a inovação para seu 

negócio. 
 

 

Todas essas técnicas de Marketing que te ensinamos até aqui te 

guiarão para o sucesso, basta investir e ter paciência que conseguirá 
seus objetos.  

Quando falamos em investimento estamos falando não somente em 

dinheiro (este não é o fator determinante para o sucesso, acredite!), 

quando falamos em investimento estamos falando principalmente e 
fundamentalmente de tempo. Sim, tempo!  

Você precisa ter em mente que tempo e tempo de qualidade 

sobretudo vão ser o fator determinante para alcançar o sucesso, não 

adianta você conhecer todas essas técnicas se não tiver tempo e 
principalmente interesse em coloca-las em prática.  

Existem inúmeras maneiras de combina-las e todas essas 

combinações demoram tempo até que sejam 100% eficazes, claro 

que você vai precisar passar pela parte da tentativa e erro, porém 
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podemos minimizar os riscos e te apresentar uma formula eficaz e 

principalmente REAL para conseguir ter sucesso no mundo do 

Marketing. 

Agora que você já sabe o que cada termo significa está na hora de 

somar forças e colocar em pratica tudo isso, todas essas estratégias 

de Marketing se utilizadas de forma correta e eficaz te garantirão o 
sucesso completo. 

Desenvolvemos um plano de Marketing especializado que combina 

as melhores técnicas de Marketing para ter sucesso garantido e se 
tornar um profissional reconhecido. 

Para conseguir tal feito lançamos mão de duas peças chave do 

presente e-book, que juntas se transformarão em uma estratégia 
poderosa do Marketing Digital. 

 

Agora vamos a formula do sucesso... 

 

 

 No início desse e-book te falei sobre a fórmula do sucesso, 

parece algo fantasioso ou uma estratégia apenas para vender certo? 

Errado! Quando eu falo de fórmula do sucesso eu estou falando em 
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estratégias aplicadas que farão com que o seu negócio seja um 
máquina de sucesso.  

O primeiro ponto que quero falar antes de te mostrar como aplicar 

esta estratégia é dizer que essa fórmula pode ser aplicada a qualquer 
negócio online.  

 Aprendi acompanhando os grandes sites e analisando os seus 

resultados que o Marketing Digital é a grande vantagem que os sites 
de propriedade levam em comparação com os pequenos... 

 Agora, pense se você mesmo pudesse fazer o marketing do seu 

site, já pensou como isso seria rentável e prático para a sua vida? 
Isso sem falar é claro no quanto você ganharia a cada acesso. 

 Abra a sua mente, os seus ganhos vão além de cifras em reais, 

você pode lucrar obtendo credibilidade, aprendendo a fazer a 

afiliação de produtos, lucrando com lojas online e hospedagens, isso 
sem falar é claro na divulgação de produtos. 

Todas essas diferentes formas de lucros vão surgem em pouco tempo 

depois que você começar a aplicar as estratégias de internet 
Marketing.  

 O grande segredos dos sites de sucesso é aliar boas estratégias 
de mercado a e-mail marketing.  

Separamos algumas vantagens em aliar essas duas ferramentas 
poderosas do Marketing. 

 

 

 Rapidez e eficiência – Com o e-mail marketing você consegue 

caucular a quantidade de pessoas que abriram o e-mail, quem 

chegou a seu site ou aplicativo por meio do e-mail marketing, e por 
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fim quantas pessoas chegaram a adquirir o seu produto ou serviço. 

Assim com base nesses resultados você tem o controle da aceitação 

que seu produto ou serviço está tendo no mercado. 

 

  Baixo Custo – Sem dúvida essa é umas das principais vantagens 

ao escolherem o e-mail como ferramenta de Marketing. O custo é 

praticamente nulo em comparação aos resultados obtidos. 

 

 

 Comunicação Ativa com o cliente em potencial – Quando se 

utiliza o E-mail Marketing o cliente em potencial sabe que por 

aquele meio ele terá um contado direto com você ou com o 

produto que está sendo anunciado, sem precisar lançar mão de 

grandes pesquisas ou protocolos para se obter o produto ou 
serviço. 

Todas estas vantagens exemplificam porque esta é uma das formas 

preferidas de Marketing da atualidade, a comodidades, a facilidade e 

a segurança são fatores determinantes na hora de fechar ou não uma 
proposta com determinada empresa ou serviço. 

A principal função do e-mail marketing deve ser informar e 

promover, o e-mail não pode ser “vazio”, ou seja, é necessário que 

a informação contida nele ou o produto anunciado sejam de 
relevância para que o leitor a que se destina o e-mail. 

O principal objetivo de utilizar o e-mail como ferramenta de 

marketing é persuadir o leitor a adquirir o seu produto ou serviço, 

assim o conteúdo contido nele deve ser de qualidade e 
principalmente relevância. 

Cada palavra e frase contida no e-mail deve ser utilizada de forma 

que mantenha vivo o interesse do leitor e promova sua curiosidade 
sobre determinado produto. 

Nesta etapa entramos com a importância de aliar o e-mail marketing 
com as técnicas de Copywriting. 

Como falamos anteriormente Copywriting se trata de elaborar um 

texto com a função de promover um bem, serviço ou produto. 

Basicamente o Copywriting consiste em persuadir o leitor a ter 

determinada ação, seja ela de compra ou de tomada de 
conhecimento.  
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Como regra, sempre entendemos que o conteúdo deve se sobressair 

a forma, isso não ocorre nas técnicas de Copywriting, muito pelo 

contrário quando fazemos um texto ou artigo baseado nas técnicas 

de Copywriting a formula é tão ou mais importante que o próprio 

conteúdo, e este é justamente o segredo deste ser uma ferramenta 
tão poderosa no mundo do Marketing digital. 

A função do Copywriting é a de promover o bem ou serviço de forma 

a persuadir o leitor a adquirir o produto final, porém existem várias 

técnicas dentro do próprio Copywriting, como por exemplo os 
gatilhos mentais. 

A Chave para se obter sucesso através do marketing está em saber 

aliar as técnicas de Copywriting e os gatilhos mentais de forma que 

toda a mensagem influencie o leitor a conhecer e adquirem o 
produto ou serviço. 

Todo o trabalho de Copywriting pode ser resumido em três palavras: 

 

 Repetir – É fundamental que você compreenda que a repetição é 

muito eficaz quando o assunto é influenciar o leitor. Isso deixa 

claro e reforça a mensagem que você deseja passar. Você deve 

apresentar suas ideias, argumentos e descrições (no caso de 

produtos) de formas diversas, sempre com o mesmo resultado é 

claro, é importante que o leitor perceba sua coerência. 

 

Informar 

Persuadir 

Motivar 
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 Persuadir – Na segunda etapa da técnica de Copywriting o 

objetivo é persuadir o leitor a se aprofundar no assunto ou 

produto promovidos, você precisa deixar claro para ele a 

importância dele adquirir o que está sendo anunciado. É nesta 

hora que você utilizará os gatilhos mentais. 

 Motivar – Na terceira e última fase do processo você precisa 

motivar o leitor a efetivar o negócio, mostre o quanto seu 

produto é único e que o porquê dele não poder perder esta 

oportunidade. Inclua facilidades de pagamento para promover 

ainda mais o desejo do leitor, a facilidade juntamente com a 

comodidade são fatores determinantes na hora do fechamento 
do negócio. 

O grande segredo do marketing especializado está em saber aliar 

essas duas armas poderosas do Marketing digital de forma que elas 

se completem e promovam de forma única determinado produto ou 

serviço. Umas das melhores formas de se alcançar o resultado 

desejado ao contratar um especialista em Copywriting é através do 

E-mail Marketing, que se trata de uma forma de Marketing direto 

onde você entre em contato e apresenta a proposta diretamente ao 
futuro consumidor através do e-mail. 

A grande vantagem de se contratar um especialista em Copywriting é 

que somente ele vai saber como elaborar a mensagem de forma que 

o consumidor em potencial se sinta convencido a adquirir o produto, 

a repetição de palavras chaves juntamente com os gatilhos mentais 

em pontos específicos do textos farão com que o leitor tenha maior 

interesse sobre o assunto do que teria se lesse um texto simples sem 

o desenvolvimento especifico e tudo isso será feito através do E-mail 
como forma de Marketing direto. 

Quando se tem um profissional especializado em Copywriting ele 

sabe aliar e organizar várias técnicas de venda e Marketing afim de 

promover de forma única o seu produto, aliamos isso a uma forma 
de promoção particular para o leitor. 

 

 Etapas de implementação do E-mail Marketing nas 
técnicas de Copywriting 
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Montamos para você um guia básico para te auxiliar na hora 

de colocar em prática o e-mail marketing juntamente com as 
técnicas de Copywriting. 
Separamos para você em cinco etapas diferentes que devem ser 
analisadas com cuidado e dedicação para se obter sucesso no 
marketing especializado. 

 Infraestrutura -  A infraestrutura é o primeiro elemento a ser 
pensado na hora de usar o e-mail como forma de marketing 
direto, é muito importante que ele tenha algum benefício para seu 
destinatário, seja de desconto, oferta ou promoções exclusas para 
os destinatários do e-mail. 

 Elabore uma lista de e-mails - Você deve elaborar uma lista com 
os e-mail dos possíveis interessados em seu produto ou serviço, o 
ideal é que tenha um lugar especifico e principalmente visível em 
seu site ou blog para o cadastro destes possíveis clientes. A partir 
de então você deve criar uma lista com seus e-mails é 
fundamental que você perceba qual o perfil do seu público alvo, 
sexo, preferencias etc. Todas essas informações vão te guiar na 
hora de elaborar um bom Marketing, saber as preferências dos 
clientes é fundamental para não gastar tempo enviando e-mail 
desinteressantes. 

 
 Invista em Software simples e eficaz - É fundamental que você 

tenha em mente que com essa ferramenta você vai conseguir 
saber claramente quantas pessoas abriram seu e-mail, quantas 
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chegaram a seu site por meio deste e-mail e principalmente 
quantas concluíram o negócio por meio deste e-mail. Com isso 
além de ter uma visão clara e real da receptividade do Marketing 
você consegue saber qual etapa do processo precisa ser 
melhorada. 

 

 Conteúdo Copywriting - Essa é uma das, se não a principal 
ferramental na hora de captar o cliente. Você precisa entender 
que para que o e-mail marketing seja eficiente ele deve ter um 
conteúdo de qualidade, de relevância quem lê e principalmente 
ele deve ser persuasivo. A quantidade do texto não deve e nem 
pode ser muito extensa para não cansar o leitor. É ideal que se 
trabalhe com os gatilhos mentais nesta etapa, tenha em mente 
que a cada palavra você precisa causar uma sensação no leitor.  

 

 Faça acompanhamentos periódicos - Você deve saber os números 
de cada etapa do marketing de determinado produto, através 
disso você entenderá como e qual a melhor forma de seguir com o 
marketing do seu produto ou serviço. 

 

 Fallow Up – Este é sem dúvidas um aspecto determinante para se 
multiplicar as vendas e maximizar os resultados, através de e-
mail que contenham Fallow Up você começa a traçar as principais 
características do se público alvo, assim fica muito mais fácil 
direcioná-lo para o produto certo de maneira eficaz e garantida. É 
fundamental que o anunciante acompanhe o cliente conforme 
forem decorrendo as etapas do processo de venda para que não 
ocorra discrepâncias ao final, assim será possível e criar uma 
fidelização do cliente para com a empresa. 

 

 

Veja agora algumas dicas eficazes na hora de montar um E-mail 

marketing com conteúdo Copywriting. 
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 Seja claro – Você precisa entender que o objeto de se utilizar o 

Copywriting no marketing é justamente convencer e persuadir o 

leitor de forma irracional, você precisa ser claro para que quem 

está lendo o e-mail perceba o porquê de ter determinado produto 

ou serviço. A chave para desempenhar um bom trabalho de 

marketing e alcançar o sucesso no marketing digital está em 

deixar claro a mensagem para o leitor e assim por meio de 

gatilhos mentais persuadi-lo a concretizar o negócio proposto. 

 

 Objetividade – Você precisa ser objetivo com suas informações, 

não se preocupe em encher o e-mail de conteúdo este não é o 

objetivo desta ferramenta. Quando você faz uso do E-mail 

marketing pense que você deve ser o mais objetivo possível. Cada 
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palavra deve ser usada em Copywriting para gerar diferentes 

sensações no leitor e o atrair e sensibilizar para concluir o 

negócio. O ideal é que o e-mail marketing contenha frases curtas 

e simples que tornem o texto mais agradável e interessante para 

quem lê. 
 

 Defina as características do seu público alvo – Como falamos ao 

longo deste e-book é de fundamental importância que você 

conheça seu público alva, suas características, preferencias etc. 

para que assim você saiba exatamente como capitar mais clientes. 
 

 Seja Inovador – A ampla concorrência em todos os setores é uma 

das principais dificuldade de se obter um negócio de sucesso, por 

isso é necessário que seu produto ou serviço tenha algo de 

diferente, chamativo e principalmente útil. Mostre através da 

escrita Copywriting porque seu produto ou serviço é 

indispensável, demostre de forma clara e objetiva os benefícios de 

determinada coisa. 
 

 Seja persuasivo – Essa é como falamos anteriormente a base da 

técnica de marketing Copywriting, queremos que você tenha em 

mente que a escolha de determinadas palavras e a repetição 

destas ao logo do texto irão ser fator determinante na hora da 

concretização do negócio. 
 

 Trabalhe com a linguagem visual – Grande parte dos leitores se 

desmotivam ao abrirem um e-mail com textos muito extensos, 

lembre-se você está trabalhando com marketing direto. Trabalhe 

com imagens, mini textos, listas e subtítulos para distribuir suas 

ideias de formas diferentes e que se complemento entre si. Desta 

forma seu conteúdo tem muito mais chance de ser lido e motivar 

o leitor a adquiri-lo. 
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 Frases de efeito – Apesar de clichê essa é uma importante aliada 

na hora de chamar a atenção do leitor, pense em frases que 

combinem com seu produto e trabalhe-as de forma que 

incorporem seu texto de forma construtiva. Ligue seu produto ou 

serviço a vida e principalmente a praticidade que ele trará para o 

leitor. Fazer uso da relação dor e prazer como forma de gatilho 

mental será o diferencial no seu e-mail marketing. 
 

 Surpreenda – Não permita que seu leitor saiba o seu próximo 

passo, existe um enorme trafego de e-mail marketing na caixa 

entrada de todo usuário e a maioria deles seguem o mesmo 

esquema, mostre que você é diferente. Incite o leitor a descobrir o 

que de diferente você oferecerá e a melhor forma de captar este 

leitor é mostrando seu diferencial através do próprio e-mail. 
 

 Reveja seus resultados – Crie diferentes e-mails Marketing e veja 

qual deles apresenta o melhor resultado, textos diferentes 

gatilhos mentais para conhecer qual é o mais adequado e eficiente 

na promoção do seu produto ou serviço. Analise sempre os 

resultados periodicamente, otimize o processo e descubra a 

formula para o sucesso. 
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Conclusão 

Todas essas dicas e informações passadas no presente e-book são a 
chave para se obter sucesso e reconhecimento em sua carreira, o 
marketing especializado pode e deve ser utilizados em qualquer 
seguimento, não importa o tema ou o produto a ser anunciado.  

A base do marketing especializados que aqui propomos como a 

melhor forma de marketing se baseia na combinação de fatores 

relevantes e de real capacidade para a promoção de melhores 

resultados.  

Utilizar as técnicas de Copywriting dentro de e-mail marketing 

formam uma dupla poderosa no convencimento do leitor a adquirir 

determinado produto ou servido que esteja sendo anunciado. 

Quando auxiliamos essas poderosas técnicas criamos um marketing 

capaz de triplicar suas vendas, isso acontece porque a junção destes 

fatores acarreta em um conteúdo acima de tudo com qualidade, que 

se destina especificamente ao público que precisa e deseja consumi-

lo. 

 Contudo é necessário um estudo ainda mais aprofundado de como 

estas duas técnicas juntas te auxiliaram na promoção de seu serviço, 

tantos as técnicas de Copywriting como as Fallow Up dentro do e-

mail marketing precisam ser muito bem trabalhas e executadas para 

que tenham seu máximo potencial atendido.  

 

Se você quer mais detalhes entre em contato que terei o maior prazer 

em te ajudar: Allanajessika@hotmail.com  
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