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Caro Amigo, 

Este é um bônus especial que estou disponibilizando para você... 

Porque é um exemplo de uma aplicação prática das técnicas de copywriting em uma sequência 

de e-mails. 

Por que estou compartilhando isto com você? 

Porque quero que você entenda os seguintes elementos: 

1. Criei uma expectativa com o e-mail que chamamos “Tiro de Alerta”; 

2. Em cada e-mail utilizei a minha própria voz, que quando estou empolgado é 

exatamente assim que falo e escrevo; 

3. Utilizei desde o começo uma data para a oferta expirar, criando escassez e urgência; 

4. Criei o sentimento de exclusividade (porque apenas 387 pessoas viram esta oferta, de 

verdade!); 

5. Contei histórias... curiosamente seguindo um modelo parecido de uma carta de 

vendas que mostro no livro ; 

6. Fui específico na oferta. Como eu sabia que muitos ainda não tinham clicado no link, 

descrevi a oferta no próprio e-mail; 

7. Criei o sentimento de “ficar de fora”. “Por que só você ainda está de fora?”; 

8. Criei urgência para agir com a última chamada. 

Viu como não há segredos? 

O segredo está sempre na simplicidade. 
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E-mail 1 - Assunto: [Atenção] 3 Motivos Para Ver Meu Próximo E-mail 
Do Escritório de Gustavo Ferreira 

Segunda-feira - 05/10/2015 

 

Caro Amigo, 

 

Hoje é um dia especial! 

 

Porque dando tudo certo, quarta-feira será um dia ainda mais especial! 

(eu sei, um dia vou explicar porque sempre sou tão otimista com as coisas) 

 

Hoje eu queria mandar um e-mail com conteúdo altamente relevante para você... 

 

Mas não vou conseguir :( 

 

Porque estou tendo "turnos" de trabalho de 14 a 20 horas nos últimos meses... para entregar 

algo para você que será um grande divisor de águas na sua vida. 

 

Imagine o seguinte... Cada post meu no blog da CopyCon tem em média mil palavras... e levo 

em média 3 horas para escrever cada post. 

(e cada Carta de Ouro do meu grupo privado tem em média 2.500 palavras, acho que você já 

sabe porque sou um copywriter, não é?) 

 

Agora... imagine escrever uma grande publicação de mais de 20 mil palavras... 

 

Sim, isso mesmo! 24.002 palavras, para ser específico. 

 

Agora imagine 24.002 palavras 100% voltadas para o copywriting... 

(ok, 90%, coloquei uma introdução e uma conclusão :) ) 

 

O que você vai ver é algo inédito no Brasil. 

 

Algo que tenho me dedicado intensamente nos últimos meses. 

 

E você vai ter agora, em primeira mão... porque ainda não tornarei isso público. 

 

Se você está recebendo este e-mail é porque foi selecionado dentro de alguns critérios da 

minha lista... 

 

E de quase 2 mil pessoas... você faz parte de 387 pessoas escolhidas a dedo para saber disso. 

 

Então, se você quer: 

- Conhecer e aplicar as estratégias práticas de copywriting dos maiores copywriters do 

mundo... 



Copywriting: Palavras Que Vendem Milhões 
GUSTAVO FERREIRA 

 

MATERIAL EXCLUSIVO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO 

- Criar cartas e vídeos de vendas altamente persuasivos... 

- E receber tudo isso e muito mais (muito mais mesmo!) quase de graça... 

 

Você precisa abrir meu próximo e-mail! 

 

Espero que tudo corra bem e este e-mail virá na quarta-feira, então... fique atento! 

 

À Sua Riqueza e Felicidade! 

 

Gustavo Ferreira 

PS: se você está empolgado com essa ideia, responda agora este e-mail com um grande 

"SIM!!!" 
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E-mail 2 - Assunto: [ATENÇÃO] Aposto Que Você Nunca Viu Isso Antes... 
Do Escritório de Gustavo Ferreira 

Quinta-feira - 08/10/2015 

 

Caro Amigo, 

 

Hoje é um dia mega especial por dois grandes motivos! 

 

Primeiro porque acabo de me recuperar de uma febre que bateu 39 graus e me deixou dois 

dias fora do ar (e por isso atrasei um dia este e-mail)! 

(calma mãe, eu sei que você está lendo isso, estou bem!!) 

 

E segundo... porque hoje finalmente posso entregar para você o resultado de meses de 

trabalho, que gerou 24.002 palavras de... 

 

Puro Copywriting. Na prática. Na lata. Sem teorias chatas. 

 

E o que é melhor... como você foi selecionado para receber esta oferta antes do público 

geral... você tem uma condição especial até terça-feira, 13/10/2015... 

 

Então chegou a hora de você aprender copywriting de uma maneira que nunca viu antes! 

 

Imagine que você é capaz de fazer uma viagem no tempo e perguntar para Gary Halbert, talvez 

o maior de todos os copywriters que já tivemos: "Gary, pode me dar uma forcinha?" 

 

Seria fantástico ter uma orientação como a dele, não é mesmo? 

 

Bem, hoje tenho uma boa notícia para você... Com o material que preparei... é como se ele 

respondesse "Ei, vá por esse caminho." 

 

Se você está tão empolgado quanto eu... se você quer aprender as palavras que geram 

vendas... e se você quer aprender com os melhores copywriters do mundo... você precisa 

conhecer este trabalho! 

 

Acesse agora! 
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À Sua Riqueza e Felicidade! 

 

Gustavo Ferreira 

PS: você precisa de um PS?? Amigo, acesse agora!! :) 

Garanto que você ficará surpreso! http://copycon.com.br/copywriting-livro/ 

 

P.P.S: Ah, ok, além da versão digital você também receberá GRATUITAMENTE a versão kindle E 

impressa quando forem publicadas. 

E sim, só posso ficar com seu dinheiro se você ficar absolutamente satisfeito com o que 

receber, então você também tem minha garantia incondicional de 30 dias! 

Esta é uma oportunidade única! Aproveite! http://copycon.com.br/copywriting-livro/ 
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E-mail 3 – Assunto: A Carta de 1 Bilhão de Dólares 
Do Escritório de Gustavo Ferreira 

Sexta-feira - 09/10/2015 

 

Caro Amigo, 

 

Em 1974, Martin Conroy, um copywriter freelance escreveu uma carta de vendas para 

um grande jornal americano. 

 

Somente em 1999 a carta parou de circular de casa em casa de quase todo cidadão dos 

Estados Unidos da América. 

 

Esta carta circulou durante todos estes anos por um único motivo: ela era imbatível. E é 

considerada uma das cartas de vendas mais bem sucedidas da história, mais do que 

apenas pelo tempo que circulou... 

 

Durante estes 25 anos, estima-se que apenas esta carta, sozinha, faturou mais de 1 

bilhão de dólares para o The Wall Street Journal. 

 

Você sabe o segredo desta carta? Uma conexão emocional profunda com o leitor com 

uma técnica muito conhecida e curiosamente pouco usada. 

 

Eu mesmo já estudei horas a fio esta carta. Copiei a mão. Recitei. Digitei. 

 

E é genial o poder que ela tem de prender o leitor do início ao fim. 

 

É uma das cartas mais poderosas que você pode ter como recurso para se inspirar e criar 

suas próprias cartas de vendas.  

 

E agora você pode ver esta carta, e muitas outras, no meu livro Copywriting: Palavras 

Que Vendem Milhões. 

  

Se você quer realmente aprender copywriting este é um material indispensável porque 

reuni alguns dos materiais dos melhores copywriters do mundo. 

  

É um verdadeiro tesouro que você tem nas suas mãos agora. 

  

Acesse agora! 
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À Sua Riqueza e Felicidade! 

  

Gustavo Ferreira 

  

PS: Lembrando que esta oferta só ficará disponível até terça-feira, dia 13/10, e você 

receberá a versão digital, a versão kindle e impressa GRATUITAMENTE quando 

estiverem prontas. 
Aproveite esta grande oportunidade! http://copycon.com.br/copywriting-livro/ 
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E-mail 4 – Assunto: A Lenda Do Copywriter Solitário 
Do Escritório de Gustavo Ferreira 

Sábado - 10/10/2015 

 

Caro Amigo, 

   

Você sabe o que é viver para a persuasão? 

  

Existiu um homem entre nós que trabalhava durante o dia com persuasão, estudava 

persuasão a noite... e sonhava com persuasão. 

  

Mesmo assim, este homem era desconhecido do mundo do marketing direto... e após 18 

meses de trabalho, ele escreveu uma única carta de vendas. 

  

Esta carta vendia um brasão heráldico junto com um relatório sobre o nome histórico da 

família MacDonald. 

  

O resultado? 4.000 cartas recebidas todas as semanas... com pelo menos dois dólares 

dentro de cada uma. 

  

Esta carta lançou a lenda de Gary Halbert. E carta após carta, ele foi quebrando padrões 

do mercado e rompendo barreiras. 

  

Claro, isso trouxe um preço. Viver completamente para a arte da persuasão... torna 

literalmente os outros "patinhos" na sua mão. 

  

Ele sabia exatamente a cada frase que ele falava ou escrevia como as pessoas reagiriam. 

  

Isso tornava os relacionamentos... "delicados". 

(ele até escreveu uma carta de vendas para conseguir uma esposa... e conseguiu!!) 

  

E por isso ele chegou a ser o único copywriter que tenho notícia que chegou a receber 5 

milhões de dólares... para escrever uma única carta de vendas. 

  

Sorte? 

 

Talento. Dedicação. 

  

A realidade é que você não precisa (necessariamente) pagar o mesmo preço que Gary 

Halbert. Nas palavras dos próprios filhos, é quase impossível. 

  

Você pode estudar todo o legado que ele deixou em seu site na internet, que ele mesmo 

chamou de "o site mais valioso da internet". 

  

Nos últimos meses tenho estudado muito o trabalho dele, e reuni esta carta lendária e 

vários outros materiais para que você estude, analise... 

 

Porque você pode aplicar toda a genialidade desse grande nome, e de vários outros 
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grandes copywriters do mundo nas suas próprias cartas de vendas. 

  

Você pode usar todo este material de duas maneiras. 

  

E de todas as formas, você tem um valor enorme agora nas suas mãos. 

  

A escolha é sua. 

 

O que melhor descreve você? 

  

- Sou ou quero ser um copywriter e quero aplicar tudo que aprender para desenvolver e 

dominar esta prática. 

  

- Sou ou quero ser empresário, dono de pequenos negócios ou profissional autônomo e 

quero aplicar as técnicas de copywriting para vender mais. 

  

À Sua Riqueza e Felicidade! 

  

Gustavo Ferreira 

  

PS: quando você está disposto a "pagar o preço" de ser um copywriter AAA, algumas 

coisas "surreais" acontecem. 

 

Nos últimos meses, sempre que preciso escrever uma carta de vendas, há um momento 

que sonho com ela escrita, ou com os ajustes que preciso fazer. 

 

E boa parte desse meu processo... estou entregando para você neste livro. 

Para ter sucesso você precisa saber aproveitar as oportunidades que surgem, e esta é 

uma que você deve agarrar agora. 
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E-mail 5 – Assunto: 152 Headlines Altamente Persuasivas 
Do Escritório de Gustavo Ferreira 

Segunda-Feira - 12/10/2015 

 

Caro Amigo, 

 

Hoje é um dia especial! 

 

Porque hoje é dia das crianças! 

(e Nossa Senhora Aparecida, eu sei!) 

 

E esta é uma data especial porque tanto as crianças quanto a padroeira do Brasil tem grande 

influência na minha vida. 

 

De forma direta ou indireta, posso dizer que sou muito influenciado por essas duas grandes 

"energias". 

 

E como a energia da minha "criança interior" pulou forte nos últimos meses... e me fez 

escrever este livro em tempo recorde... 

 

Considere este trabalho meu presente de dia das crianças para você! 

 

Porque neste livro você receberá: 

- Princípios do marketing de resposta direta... 

- 152 headlines altamente persuasivas escritas pelos maiores copywriters do mundo... 

- 7 cartas de vendas que faturaram mais de 1 bilhão de dólares... 

- Roteiro e modelo de 52 passos para uma carta de vendas campeã... 

- Modelo para "preencher os espaços em branco" e ter sua carta de vendas pronta... 

- Vídeos complementares para reforçar e exemplificar tudo que está no livro... 

- E muito mais! 

 

Porém... esta oferta só ficará disponível para você até amanhã, dia 13/10. 

 

Você está recebendo agora a versão digital em pdf... 

 

E esta é a única oportunidade que você tem para ganhar a versão kindle E a versão impressa 

GRATUITAMENTE quando forem liberadas no mercado. 

 

Então... Se só você ainda está de fora... é hora de agir agora porque o livro não estará mais 

disponível por um tempo. 

 

Se você é ou quer ser um copywriter, clique aqui! 

 

E se você quer aplicar tudo que aprender em seu próprio negócio, clique aqui! 
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À Sua Riqueza e Felicidade! 

 

Gustavo Ferreira 
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E-mail 6 – Assunto: [Livro Copywriting] Último Dia! 
Do Escritório de Gustavo Ferreira 

Terça-Feira - 13/10/2015 

 

Caro Amigo, 

 

Hoje é um dia muito especial! 

 

Porque nos últimos dias você acompanhou de forma exclusiva o lançamento do meu primeiro 

livro sobre copywriting! 

 

Além da versão digital que você recebe imediatamente com seu acesso, você ainda receberá 

gratuitamente a versão kindle e a versão impressa quando forem liberadas! 

 

Você ainda tem todos os vídeos que estou finalizando para dar mais explicações e exemplos, 

que estão fantásticos! :) 

 

Porém... você só pode ter acesso a tudo isso hoje. É sua última chance de adquirir o livro com 

todos esses bônus. 

 

(e há um bônus secreto que só revelei para quem já faz parte da família!) 

 

Você tem 7 cartas de vendas multimilionárias, 152 headlines extremamente poderosas, 

roteiros e modelos para você escrever suas cartas de vendas... 

 

E um material recheado de práticas e estratégias comprovadas de mercado em mãos! 

 

Se você precisa atrair clientes e criar comunicações altamente persuasivas para eles... 

 

Então você precisa deste livro. 

 

Aproveite agora esta oportunidade única para ter acesso a este material que já faturou 

milhões de dólares... porque foi escrito pelos maiores copywriters do mundo! 

 

Acesse agora! 

http://copycon.com.br/copywriting-livro/ 

 

À Sua Riqueza e Felicidade! 

 

Gustavo Ferreira 
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E-mail 7 – Assunto: [Livro Copywriting] Veja O Que Há Dentro... 
Amigo, 

 

Faltam poucas horas para encerrar o acesso ao livro Copywriting: Palavras Que Vendem 

Milhões... 

 

E sempre que ofereço algo de extremo valor para você, fico pensando... por que só você 

ainda está de fora? :( 

 

Veja, dezenas de pessoas já estão me respondendo que estão adorando tudo que 

receberam... 

 

E por isso, quero te dar uma "palhinha" do que há no livro. 

 

Na minha opinião, um dos materiais mais fortes que você tem em mãos são as 152 

headlines escritas pelos maiores copywriters do mundo. 

 

São headlines consideradas "arrasa-quateirão" porque já foram testadas no mercado... e 

faturaram milhões. 

 

40% do seu processo de vendas está na sua headline!! 
 

Por isso, quero que você veja 22 headlines que estão dentro do livro... porque só o fato 

de você ler essas headlines... já lhe dá uma inspiração enorme. 

 

E claro, no livro você tem as outras 130 headlines e também explico como utilizá-las da 

melhor maneira... 

 

E você também conhecerá os 5 principais elementos para criar suas próprias headlines 

matadoras! 

 

Estou te esperando!  

-------- 
"38 Maneiras Fáceis e Divertidas Para Ganhar $ 500 No Próximo Final de 
Semana 
 
"As Pessoas Que Lerem Esse Livro Ficarão Com Seu Dinheiro 

 
"Usar Um Advogado Pode Ser Perigoso Para Sua Riqueza 

 
"A Verdade Sobre Ficar Rico 

 
"A Fantástica “Lama Mágica” Usada Por Um Médico Da TV Que Não Acredita 
Em Cirurgia Plástica!" 

 
"Possua Um Negócio Que Você Escolher Sem Investir 1 Centavo" 
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"O Livro de Quem Pertence A Quem" 

 
"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 $ 3,000 No Ano" 

 
"Conselho Para Esposa Cujos Maridos Não Guardam Dinheiro – Por Uma 
Esposa" 

 
"Como Fazer Uma Fortuna Hoje Começando Do Zero!" 

 
"O Segredo Para Ser Prospero" 

 
"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" 

 
"Como Descobrir No Que Você É Realmente Bom" 

 
"O Segredo Dos Strikes No Boliche" 

 
"Você Tem Uma Ação Na Bolsa “Preocupante”?" 

 
"A Vida De Uma Criança Vale $1 Para Você?" 

 
"Como Encontrar Alguém Para Amar" 

-------- 
 
Lembre que além de todo o conteúdo do livro (152 headlines, 7 cartas de 
vendas, modelos e roteiros para você seguir e muito mais!), você ainda recebe 
gratuitamente a versão impressa e a versão kindle. 
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E você ainda terá quase 3 horas de vídeo para complementar o seu material! 

Acesse agora o seu livro! 

 
 

À Sua Riqueza e Felicidade! 

 

Gustavo Ferreira 
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E-mail 8 – Assunto: [Copywriting] ÚLTIMA CHAMADA 
Amigo, 

 

Em menos de 4 horas encerra o acesso à oferta do livro Copywriting: Palavras Que Vendem 

Milhões... 

 

Então este é um e-mail rápido para lembrar que você tem somente até hoje as 23:59 para 

acessar o livro digital em pdf e ganhar a versão kindle e a versão impressa quando forem 

liberadas. 

 

E você também está recebendo quase 3 horas de vídeo para exemplificar e reforçar todo o 

conteúdo. 

 

Esta oferta será encerrada e o livro ficará indisponível por tempo indeterminado. E os bônus 

também sairão do ar. 

 

Então... aproveite agora porque é sua última chance. Lembre que você foi selecionado para ver 

esta oferta antes do público geral. 

 

Acesse agora o livro e venha para a família! 

 

À Sua Riqueza e Felicidade! 

 

Gustavo Ferreira 


