


A atividade de compra e venda é milenar. Mais do que nunca, a sociedade depende desta 
atividade e tem que se adaptar às novas tecnologias e cenários. 

As vendas pela internet são cada vez maiores, por isso, a sua página de vendas deve gerar 
bons resultados, ou seja, superar as objeções das pessoas e conduzir cada uma delas a uma 
ação: a compra. 

Seja pessoalmente ou na internet, o processo de quebrar objeções e superar obstáculos que 
impedem a compra é o mesmo.

Estes obstáculos são falados e não falados.

E podem ser como esses: 

1. “Você não entende meu problema.”

2. “Como posso saber se você está qualificado?”

3. “Eu não acredito em você.”

4. “Eu não preciso disso.”

5. “Não vai funcionar para mim.”

6. “O que acontece se eu não gostar?”

7. “Não posso pagar.”

Cartas de vendas eficazes devem abordar algumas ou todas essas objeções. Este modelo 
supera cada objeção em uma série cuidadosa e metódica de táticas de redação em 12 eta-
pas:

1. Chame a atenção. 7. Faça sua oferta.

2. Identifique o problema. 8. Dê garantia.

3. Forneça a solução. 9. Injetar escassez.

4. Apresente suas credenciais (autoridade). 10. Call-to-action.

5. Mostre os benefícios. 11. Dê um aviso.

6. Dê prova social. 12. Encerre o lembrete.



Pense que estes são os objetivos finais de seus clientes, por isso, seu produto ou serviço 
deve proporcionar alguma dessas realidades. 

Agora que você já sabe dos objetivos de seu clientes, você vai aprender a estrutura em 
blocos que vende milhões.

Ao planejar sua oferta, tenha como objetivo alguma dessas classificações, lembrando 
sempre de seu objetivo:

1. Para ser rico.

2. Para ser bonito.

3. Para ser saudável.

4. Para ser popular.

5. Para ter segurança.

6. Para alcançar a paz interior.

7. Para ter tempo livre.

8. Para se divertir.

Cada passo aumenta as emoções do leitor enquanto acalma seus medos, e fazem com que 
ele tome uma ação. Resumidamente, compramos, em um primeiro momento, por emoção 
e por ter sido motivado a comprar. 

Justificamos nossa compra com base na lógica somente após a venda. Portanto, cada etapa 
do processo da carta de vendas deve se basear nas emoções do leitor até o ponto em que 
ele está motivado a agir.

Apenas 2 coisas motivam as pessoas: a promessa de ganho ou o medo da perda.

E o medo da perda é o motivador mais forte. Vamos a um exemplo...

Você prefere comprar um curso de US$50 sobre “Como melhorar seu casamento” ou 
“Como impedir seu divórcio ou rejeição de sua esposa?” 

As estatísticas provam que o segundo título vende mais do que o primeiro. Por quê?  
Pois ele aborda o medo da perda.

E o medo da perda e a promessa de ganho (mostrados no exemplo) fazem parte das  
“Oito motivações universais”, que são classificações das motivações de seus clientes.



01 Obtenha atenção

O título ou chamada de abertura é a primeira coisa que seu leitor vê. Isto deve chamar sua 
atenção. 

As pessoas têm uma capacidade de concentração curta e classificam a correspondência na 
cesta de lixo. O título deve direcionar seu interesse, ou eles vão sair de sua página.

Por isso, vamos te mostrar três modelos de títulos milionários comprovados:

A. Como ________________. 

As pessoas adoram saber como fazer as coisas. Para chamar a atenção, combine “como 
fazer” com um benefício poderoso.

B. Segredos de ________________ revelados!. 

As pessoas querem segredos. Amamos saber coisas que outras pessoas não conhecem. Co-
nhecimento é poder e aqueles que o possuem se sentem poderosos. É emocionante desco-
brir segredos.

C. Aviso! Nem pense em ________________ até você ________________. 

Este título potencializa o medo da perda. Aviso exige atenção. Combine com o interesse de 
seu público.

MODELO DE CARTAS DE VENDAS EM
12 BLOCOS QUE VENDE MILHÕES



Agora seu leitor está pensando: “Sim, claro que ele pode consertar meu problema. Isso é o 
que todos dizem”. 

Então prove a eles agora que você é confiável. Liste as credenciais, como por exemplo 
os estudos de casos de sucesso, empresas (ou pessoas) de prestígio com as quais você fez 
negócios, há quanto tempo você está no seu campo de especialização, prêmios ou reco-
nhecimentos importantes, entre outros. 

Seu leitor deve sentir que você já esteve lá e fez isso com grande sucesso e eles podem es-
perar o mesmo.

04 Apresente suas credenciais

02 Identifique o problema

Diga ao seu leitor como é ter esse problema. Eles deveriam ler e dizer: “Sim, é exatamente 
como me sinto”. Esfregue sal nessa ferida.

Agite o problema para que eles realmente sintam dor e agonia. As empresas e as pes-
soas só mudam seus hábitos devido a fortes dores, por isso conte uma história curta e 
dolorosa. Veja o exemplo abaixo:

“Não há nada pior do que chegar em casa à noite e não ter a porta da garagem aberta. Está 
escuro lá fora. Você tropeça no degrau da varanda e procura a chave da porta da frente.Final-
mente, você a encontra apenas para arranhar a nova porta da frente procurando pelo buraco 
da fechadura. Exausto, você entra e se joga no sofá quando lembra que o carro ainda está ro-
dando na sua garagem….”

03 Forneça a solução

Eles sentem a dor. Agora apresente- se, mostre seu produto e / ou serviço.

Alivie suas dores e diga a eles que não há necessidade de lutar contra o problema pois o 
seu produto ou serviço vai resolver isso.

05 Mostre os benefícios

Agora diga como eles se beneficiarão pessoalmente de seu produto / serviço. Não liste 
apenas os recursos, conte os benefícios. 

As pessoas não se importam com você ou com o seu produto, apenas com o que ele fará 
por elas, por isso pegue um pedaço de papel e desenhe uma linha no centro e escreva os 
recursos à esquerda. 



O leitor quer que tudo seja verdade, mas simplesmente não acredita em você. Você deve 
construir credibilidade.

Depoimentos comprovam suas afirmações. Fotos personalizadas com nome, cidade, esta-
do e número de telefone (se possível) provam que você é real.

A oferta do ano é a chave para a carta de vendas do ano. Uma boa copy não pode superar 
uma oferta ruim, então faça com que eles pensem: “Eu seria estúpido se não aceitasse esse 
negócio”. 
As melhores ofertas combinam ótimos preços, condições e brindes/bônus. Vende um car-
ro? Em seguida, ofereça desconto no preço de varejo, baixa taxa de juros e um ano grátis de 
troca de óleo. Aumente o valor da oferta do ano com produtos / serviços complementares 
a um preço mais baixo. Faça uma oferta irresistível. 

Elimine todos os riscos da compra pois as pessoas temem ser roubadas. 

Você já comprou um produto ruim e não conseguiu reaver o $$? Portanto, faça a garantia 
mais forte possível. Demonstre sua confiança.

A maioria das pequenas empresas já tem uma forte garantia. Se um cliente irado quises-
se seu $$ de volta, você simplesmente faria isso. Mas os proprietários temem que muitas 
pessoas queiram reembolso. Não acontece. Quando foi a última vez que você pediu um 
reembolso total?
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Dê prova social

Faça sua oferta

Agora diga como eles se beneficiarão pessoalmente de seu produto / serviço. Não liste 
apenas os recursos, conte os benefícios. 

As pessoas não se importam com você ou com o seu produto, apenas com o que ele fará 
por elas, por isso pegue um pedaço de papel e desenhe uma linha no centro e escreva os 
recursos à esquerda. 

Pense em benefícios óbvios e não tão óbvios. Liste eles à direita. A maioria dos produtos 
tem benefícios ocultos nos quais as pessoas não pensam naturalmente. 

Por exemplo: uma banheira de hidromassagem não só acalma e relaxa seus músculos, mas 
pode dar a oportunidade de falar com o seu cônjuge sem interrupções, e este é o benefício ocul-
to: maior comunicação com seu cônjuge e, em última análise, um casamento melhor!

O marcador é um benefício para facilitar a leitura. Pense em todos os benefícios possíveis 
que seu leitor pode obter. As pessoas costumam comprar com base apenas em um dos be-
nefícios.



Aqui está uma garantia que dou para um dos meus produtos: GARANTIA EM DOBRO!

Faça uma oferta irresistível. Elimine todos os riscos da compra. 
As pessoas temem ser roubadas. Você já comprou um produto ruim e não conseguiu rea-
ver a compra e ter seu reembolso? 
Portanto, faça a garantia mais forte possível. Demonstre sua confiança.
A maioria das pequenas empresas já possui uma forte garantia, e se um cliente irado qui-
ser seu dinheiro de volta dentro de determinado prazo, ele recebe, e por isso os proprietá-
rios temem que muitas pessoas queiram reembolso. ..

Mas isso não acontece!

Quando foi a última vez que você pediu um reembolso total?

IMPORTANTE: sua oferta pode ser tão boa que as pessoas podem não acreditar. Portanto, 
sempre dê o motivo pelo qual você pode oferecer uma oferta tão boa. 
Por exemplo: você errou ao pedir estoque, então está sobrecarregado e pode oferecer um 
preço muito bom. Assim, você vai convencer as pessoas que a sua oferta é verdadeira.

A maioria das pessoas demora a responder a ofertas, mesmo as irresistíveis, por vários 
motivos, como por exemplo:

• Eles não sentem dor suficiente para mudarem.
• Eles estão muito ocupados e simplesmente esquecem.
• Eles não percebem que o valor supera o preço. 
• Eles são simplesmente preguiçosos.

Use um incentivo extra para motivar as pessoas. Injete escassez em sua carta para criar 
medo da perda. 

Diga ao seu leitor “a quantidade é limitada ou a oferta do ano é válida apenas por um pe-
ríodo limitado” ou como nos exemplos abaixo:

• Compra até (data futura) e receba todo o conjunto de bônus grátis.
• Nosso fornecimento é limitado a apenas 50 (itens) e será enviado por ordem de chega-

da. Depois que eles forem embora, não haverá mais nenhum disponível.
• Esta oferta só é válida até (data futura) após o qual o (item) retornará ao seu preço ori-

ginal.

Cuidado: Se você fizer uma oferta, precisará cumpri-la. Se você voltar atrás em sua pala-
vra após a data limite, você minará a confiança e a segurança do cliente.
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Dê garantia

Injetar escassez



Não presuma que seu leitor sabe o que fazer para obter os benefícios de sua oferta. 

Explique de forma clara como fazer o pedido e comprar seu produto, seja pegando o tele-
fone e ligando, preenchendo um formulário de pedido, enviando o formulário para seu 
escritório, etc…. diga a eles exatamente como adquirir o que você vende.Faça apelo à ação. 
Diga, por exemplo: 

“Pegue o telefone e ligue agora!”
“Preencha o formulário de pedido e envie hoje!”
“Venha à nossa loja na sexta-feira e …”

Fale de forma explícita e sucinta.  Assim, a sua oferta é consistente e não surpreenderá 
ou confundirá as pessoas.

10 Call-to-action (CTA)

Uma boa carta de vendas cria emoção e apelo à ação. 

Use o “risco de perda”. Diga ao leitor o que acontecerá se eles não aceitarem sua oferta. Eles 
continuarão a:

• Lutar dia a dia para ter lucro 
• Trabalhar muito para poucos clientes 
• Perder a chance de bônus valiosos 
• Recebendo o que sempre tiveram
• Verem  outras empresas conseguirem o negócio,  ou demais situações.

Desenhe na mente do leitor as consequências de não agir agora, lembre-os de sua situa-
ção terrível e de que não precisa ser assim.

Sempre inclua um elemento mais lido da carta. Alguns bons redatores adicionam muitos 
PPSs.

Lembre-os de sua oferta irresistível e inclua seu apelo à ação e lembre-os do tempo li-
mitado (ou quantidade).
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Dê um aviso

Encerre com um lembrete



01 Comece com recursos / benefícios.

02 Complete a sua carta e deixe-a descansar por um dia. Assim você será mais obje-
tivo ao editar.

04 Antes da carta de vendas, faça uma folha de perfil do cliente (que chamamos de 
avatar). Escreva tudo o que sabe sobre ele. Concentre-se em para quem você está 
escrevendo.

05 Qual deve ser o tamanho de uma carta de vendas? Contanto que seja necessário, 
pois cada parte de sua carta constrói seu caso. Se ½ página resolver, ótimo. Faça 
todos os testes que precisar, afinal, cada etapa constrói seu caso de uma maneira 
única e aumenta as emoções do leitor.

03
Desenvolva um “acervo” para que sua criatividade flua. Quando você ver um bom 
anúncio ou uma carta eficaz, salve em seu computador para que possa consultar 
novamente.

As empresas pagam para desenvolver materiais de marketing, então potencialize 
isso usando como referência e modelo para o seu próprio trabalho.

David Frey é presidente da Marketing Best Practices Inc., uma empresa de consulto-
ria de marketing para pequenas empresas com sede em Houston.

Ele é o editor sênior da Boletim informativo de práticas recomendadas de marketing 
para pequenas empresas.

DICAS EXTRAS


