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INTRODUÇÃO
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Para criar o seu primeiro negócio digital de sucesso, não é preciso nada além do que 3 
habilidades:

1 – Criação do Produto
2 – Persuasão
3 – Foco na venda

Se você criar um produto persuasivo e acertar a mão na venda, parabéns, você tem um 
negócio que vende todos os dias.

Muitas vezes, focamos demais em coisas pequenas, quando o coração de um negócio 
passa por essas 3 simples etapas.

E eu digo tudo isso, porque também já compliquei demais.
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Meu nome é Victor Palandi, tenho 23 anos e sou o fundador da Fantastik, uma das empresas 
com o maior número de infoprodutos no Brasil.

Para você ter uma ideia, já lançamos produtos na área de marketing, vendas, saúde, 
comunicação...

Falamos de copywriting e também falamos de prisão de ventre...

Temos dezenas de produtos lançados no mercado, nas mais diferentes áreas. E não foi 
sorte.

Criamos produtos bons, colocamos uma pitada de persuasão e caímos de cabeça no 
processo de vendas.

E é sobre esses 3 pontos que discutiremos aqui neste bate papo. Vem comigo?



Página 6

Ah, e tenho um presente para você... Ao ter baixado esse material, ganhou 30 minutos de 
consultoria com a Fantastik.

Gratuitamente. Sem letras miúdas. 

Vou explicar melhor mais pra frente, ok? Vamos nessa, então!

Boa leitura e um grande abraço,
Victor Palandi 
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CRIE O SEU PRODUTO!
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Se você já tem uma ideia de produto, reveja. 

Se você ainda não sabe o que lançar, comece por aqui.

Muitas pessoas que estão começando costumam já ter algo em mente do que lançar, mas 
acabam esbarrando em alguns erros muito comuns.

Por exemplo, esse produto que você quer lançar tem um grande valor percebido?

As pessoas têm que desejar aquilo que você está vendendo de tal forma que pagariam 
tranquilamente o quanto você quer cobrar.
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Digamos que queira vender um curso de massagem. Qual será o foco?

Se você for ensinar homens e mulheres a fazerem massagens nos seus maridos e esposas, 
dificilmente conseguirá cobrar R$ 1.000, porque muitas pessoas podem achar caro.

Agora, se o objetivo é ensinar massagem para as pessoas obterem renda extra com isso, 
por exemplo, R$ 1.000 é mais fácil de ser explicado:

Uma sessão pode custar entre R$ 100 e R$ 200, então, com 7 sessões já recupera o 
investimento no curso.

Percebe? E é aí que entramos no primeiro passo...
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PLANEJAMENTO
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Sem um bom planejamento do seu produto, tudo vai por água abaixo. A maior parte do 
seu tempo deve ser dedicado aqui.

Definição do nome, preço, promessa, diferencial...

Eu costumo dizer que o produto tem que nascer perfeito para vender.

Você não deve criar o produto e depois se preocupar em como vai ganhar dinheiro com 
ele!

Você deve pensar no que tornará mais fácil vender o seu produto e então dar um jeito de 
cria-lo assim!

Por exemplo, se eu sei que as pessoas gostam de sobremesa, seria fantástico eu criar uma 
dieta que permitisse as pessoas comerem qualquer sobremesa, todos os dias, e ainda 
perderem peso.
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Logo, eu passo a me esforçar em planejar um produto que se adeque a esse forte argumento 
de vendas. Faz sentido para você?

Outro ponto importante: quanto cobrar pelo seu produto?

Antes de olhar para a concorrência, pense no quanto você quer cobrar. Essa engenharia 
reversa é o melhor caminho para não ficar frustrado.

Vamos supor que você seja um nutricionista...

Uma consulta normalmente sai entre R$ 100 e R$ 250. Porém, você quer cobrar R$ 500 
porque acha que isso é o quanto vale.

Não tem problema nenhum. Agora você precisa pensar na promessa e nos diferenciais da 
sua consulta que gerem valor suficiente para a pessoa pagar sob um olhar de que “está 
barato pelo tanto que vou receber”.



Página 13

A verdade é que tem público para qualquer preço. Basta você mostrar porque vale a pena 
pagar, e sempre terá clientes.
Durante a fase de planejamento, também é interessante pensar nos diversos aspectos que 
envolvem um produto.

Vai ser em vídeo? eBook? Sessão por Skype?

Mais do que isso: vai incluir quais bônus? 

A fase de planejamento deve servir para pautar todo o processo de criação, lançamento 
e venda recorrente.

Se você errar no planejamento, mais pra frente, vai perceber que tem um produto pouco 
vendável em mãos. Muito cuidado!
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CRIAÇÃO
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Depois de planejado, vem a fase de criar o infoproduto. O que você vai precisar?

Caso seja em vídeo, necessitará dos equipamentos e ferramentas corretas.

Se for eBook, fica mais fácil, mas ainda assim precisará escrever, revisar, fazer a arte e 
diagramar

Também é muito importante ser produtivo e disciplinado nesta fase. É aqui que muitos 
empreendedores esbarram no “Amanhã eu faço”.

Quando percebem, meses se passaram e nada de o produto ir ao mercado.

Portanto, a fase de criação deve ser bem pensada, seguindo o planejamento feito. Um 
exemplo prático disso...

O seu infoproduto é um curso online. Então, ao gravar um módulo, já manda para o editor 
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de vídeo, enquanto está gravando o segundo módulo.

Dessa forma, todas as partes caminham juntas e o processo de criação é acelerado.

Outro ponto importante: nem sempre você precisa criar o produto.

Hoje, na Fantastik, nós lançamos produtos que outras pessoas fazem ou, então, pagamos 
para um redator fantasma fazer o material e ceder os direitos.

Isso acontece especialmente quando percebemos uma oportunidade de mercado que 
foge da nossa expertise.

Bitcoin, por exemplo, esteve em alta. Você poderia encomendar um produto com alguém que 
entenda, comprar os direitos autorais, e lançar como sendo da sua empresa, recolhendo 
todos os lucros para si.
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Afinal, nem sempre vale a pena um sócio!

eBooks, por exemplo, que são PDFs enviados por e-mail, tornam bem mais simples essa 
terceirização.

Além disso, permite ter escala: ao comprar um produto, lançar e recuperar o investimento, 
pode já encomendar outro, e manter a máquina girando.
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LANÇAMENTO
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Talvez uma das fases mais complicadas, ela é na verdade bastante incompreendida.

No Brasil, lançamento virou sinônimo de Fórmula de Lançamento, trazido pelo Érico Rocha. 

Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra.

Não é preciso fazer vídeos de lançamento ou toda uma preparação monumental para 
colocar um produto no mercado.

Pelo contrário, muitas vezes o ideal é simplesmente por para vender de forma que todos 
possam comprar todos os dias, em alguma estratégia de vendas segura e sustentável.

Para eBooks, por exemplo, o lançamento pode ser com uma página de vendas recebendo 
tráfego de anúncios do Facebook Ads.

Caso queira trabalhar com funil de vendas, pode botar uma página de captura no ar, colher 
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contatos e enviar e-mails informativos sobre o produto, até a pessoa decidir se aquilo é 
para ela ou não.

O simples funciona. Porém, nem sempre é fácil fazer o simples.

Existem diversas formas de fazer o simples funcionar, por isso muita gente acaba se 
perdendo. Eu entendo, eu entendo...

O preço também influencia na estratégia de vendas. É muito difícil vender um produto 
R$ 3.000 simplesmente fazendo anúncios diretos; é um produto muito caro para alguém 
comprar sem conhecer o vendedor, sem confiar nele.
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POR QUE O LANÇAMENTO 
ESTÁ NO CAPÍTULO DE 

CRIAÇÃO DE PRODUTO?
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Ninguém nunca te falou isso... Lembre-se bem: o lançamento do seu produto está intimamente 
ligado ao que você está criando.

Você deve desenvolver o seu produto ou serviço digital já sabendo como vai lançar, de 
que forma vai atingir as pessoas, qual será a estratégia de marketing...

Hoje, para mim, isso é muito intuitivo.

Eu olho para um produto e consigo já saber como eu quero trabalhar com ele, e isso me 
guia para cria-lo da melhor forma que permita trazer o máximo de lucratividade.
É o caminho inverso!

“Como eu vou lançar? Certo, vou fazer uma página de vendas simples e jogar tráfego nela. 
Ok, então o preço tem que ser R$ X. Para isso, vou precisar criar um produto de tal modo, 
com tais bônus”.
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Fez sentido para você?

Se eu criar o produto e depois pensar na venda, eu estarei refém daquilo que eu desenvolvi!
Não vou poder prometer algo diferente na peça publicitária, porque eu já criei o produto.

Agora, se eu pensar na promessa que eu quero usar, eu já crio o produto de modo que 
entregue o que eu quero prometer.

Essa é a informação de ouro que vai te salvar muito dinheiro...
... e te fazer ganhar muito dinheiro também!
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CONCLUSÃO
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Essas 3 etapas de criação de produto fazem parte da metodologia CL8 24h, a única imersão 
de planejamento, criação e lançamento de produto digital no Brasil.

Elas já foram mais do que testadas e se você seguir o que eu falei, suas chances de sucesso 
são muito grandes.

É muito mais fácil fazer algo que funciona do que tentar inventar a roda, não é mesmo?

Caso você tenha interesse na CL8 24h, 

CLIQUE AQUI PARA VERIFICAR SE HÁ VAGAS

https://fantastik.com.br/cl8-24h/
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A grade é bem completa e entra em detalhes sobre essas 3 etapas:

• A melhor forma de encontrar uma oportunidade de mercado
• O jeito certo de mapear e identificar o público-alvo
• Como criar um nome persuasivo para o produto
• Melhor maneira de encontrar o preço ideal
• USP – o segredo por trás dos grandes produtos
• Passo a passo para definir o que o produto vai entregar
• Fórmula para criar os bônus ideais para o produto
• Garantia: importância no processo de vendas
• Esboço inicial do processo de vendas antes de o produto existir
• Ferramentas necessárias para criar um infoproduto
• Elaboração do orçamento e serviços para criação do produto
• Processos de produtividade para o produto sair do planejamento e se tornar 

realidade
• Extra: o passo a passo para terceirizar toda a criação do produto
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• Equipamentos com o melhor custo-benefício para gravação de cursos
• Tipos de Lançamento de Infoprodutos (para todos os gostos!)
• Funil de vendas: tudo o que você precisa saber para fazer funcionar!
• Passo a passo para criar um processo de vendas totalmente automático
• Hacks de Facebook Ads para anunciar com segurança e rapidamente
• Advertorial: o que é e como criar um extremamente persuasivo
• Fake News: uma das estratégias de maior conversão para infoprodutos
• Materiais prontos para baixar e usar no seu negócio
• Modelos de anúncios que já foram testados e que funcionam
• Scripts de e-mails para recuperação de vendas
• E muito, muito mais!

Ficou com alguma dúvida sobre a CL8 24h? 
Chame no Whats: 11 97143-6544

CLIQUE AQUI E VERIFIQUE SE HÁ VAGAS

https://fantastik.com.br/cl8-24h/


Página 28

SEJA PERSUASIVO!
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Continuando...

Já criamos o produto, então. Planejamos certinho, desenvolvemos todas as aulas e materiais 
de apoio e pensamos no melhor tipo de lançamento para ele.

Esse caminho vai funcionar, desde que você seja persuasivo.

Calma! Vamos acabar com esse preconceito sobre persuasão...

Não se trata de enganar as pessoas. Ou manipular. Ou fazer com que elas tomem atitudes 
que elas não têm vontade.

Persuadir é simplesmente mostrar o porquê a pessoa vai se beneficiar de comprar o seu 
produto. Passar as informações na ordem certa, do melhor jeito, para que se dê conta do 
quanto vai ganhar ao tomar a atitude que você quer que ela tome.
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Outro ponto...

Ninguém compra algo que não queira. Às vezes a vontade está escondida, enterrada, mas 
existe. E com a persuasão, você consegue tornar esse desejo mais latente.

E como ser persuasivo?

Eu digo que desde a criação do produto, você já deve pensar nisso.

Um nome persuasivo faz toda a diferença!

O que parece mais irado:

Como emagrecer com saúde ou Método RX de Emagrecimento

Percebe? A persuasão reside desde o nome do produto.
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E mais ainda: nos capítulos ou módulos você também pode colocar um tempero de 
persuasão.

Em vez de o módulo ser: “Receitas saudáveis”

Pode ser: “Receitas RX saudáveis”

Mas, Victor, você só incluiu uma sigla...

E FEZ TODA A DIFERENÇA!

O poder de persuasão está nos pequenos detalhes.

Você precisa aprender Copywriting!
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O que estamos falando até agora é sobre copywriting, a persuasão aplicada na em vendas. 
E copy (apelido carinhoso) pode ser aplicado em tudo, desde o nome do produto até o 
botão da página de vendas.

• Cada palavra...
• Cada emoção que você faz a pessoa sentir...
• Cada promessa de vendas...

Tudo compõe uma copy. E quanto melhor ela é, mais você ganha dinheiro. Simples assim.
Você já se perguntou por que tem produtos ruins que vendem muito?

Simples: porque eles são persuasivos!

Ninguém compra um produto porque é bom ou ruim. Afinal, a pessoa não tem como saber 
a qualidade antes de realizar a compra.
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É a qualidade de oferta que vende. É a comunicação.

Para dominar copywriting, é preciso cair de cabeça no assunto e estudar bastante. Aqui, 
quero dar uma pincelada em alguns pontos bem legais!



Página 34

GATILHOS MENTAIS
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Nosso cérebro tem atalhos que permitem que tomamos muitas decisões mais rapidamente. 
Nós olhamos, por exemplo, para a figura de um policial e não temos que pensar: “Oh, ele 
é um policial, eu devo respeitá-lo”.

Você simplesmente respeita, intuitivamente. Isso acontece porque ele ativa o gatilho da 
autoridade em nós. A mesma coisa com médico, advogado e famosos.

Outro muito famoso é o da prova social.

Se você chegar em um lugar que tem dois restaurantes que você não conhece, certamente 
preferirá aquele que tem mais pessoas do que o que está vazio.

Afinal, se tem mais gente nele, certamente deve ser melhor do que o outro. Às vezes nem 
é essa a justificativa, porém, instintivamente é isso que concluímos.

Por que aquilo que tem pouco vale mais? Edições limitadas, joias raras...
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Tudo isso ativa o gatilho da exclusividade, que faz com que nos sintamos mais únicos.

Existe também o gatilho da escassez: ficamos louquinhos para comprar algo quando o 
mesmo está acabando.

E assim por diante!

Quando aprendemos a usar esses gatilhos na venda, conseguimos fechar mais negócios. 
Para saber mais sobre o assunto, recomendo a leitura do livro As Armas da Persuasão, do 
Robert Cialdini.
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DOR X FELICIDADE
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Nossas decisões são baseadas em duas sensações: de dor e de felicidade. Ponto.

Nós queremos emagrecer para nos sentirmos mais bonitos (felicidade) e sofrermos menos 
preconceito (dor).

Nós queremos ganhar mais dinheiro para viajar mais (felicidade) e não corrermos o risco 
de ficarmos embaixo da ponte (dor).

O que é bom e o que é ruim varia de pessoa para pessoa, mas sempre nos baseamos no 
que vamos sentir ao tomar alguma decisão.

E isso é fundamental para vendermos mais!

Quando entendemos as dores do nosso público e também os seus sonhos, conseguimos 
convencer com muito mais facilidade.
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Análise aqui é fundamental. O ideal é criar uma lista e trabalhar os diversos ângulos nos 
e-mails, textos, vídeos ou o que você for usar como estratégia de marketing.

Comece levantando 10 dores e 10 sonhos que o seu público apresenta. Assim, não vai 
faltar argumento de vendas para você. 
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ALEGAÇÃO <> PROVA
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Muito importante! Para toda alegação, é preciso ter prova. Isso aumenta bastante a taxa 
de sucesso nas vendas.

Mas o que significa?

Simples: se você fizer uma afirmação, tenha uma base para que as pessoas acreditem 
nela.

“Somos a melhor agência de turismo do Brasil” – Alegação
“Prêmio de melhor agência de turismo do Brasil” – É a prova

Parece simples, mas repare em quantas empresas que se dizem “a melhor”, e não tem 
nenhuma prova disso.

Você sabe que é verdade, porque parou de acreditar. “Todo mundo diz ser o melhor, pensa 
que sou trouxa”.
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Outro exemplo:

“Esse suco detox será capaz de secar 12kg de gordura” – Alegação
“Pesquisa da USP com 100 mulheres comprova que suco detox derrete 12kg de gordura” – 

Prova

Colocar instituições de peso, pessoas com autoridade e notícias ajudam muito na hora de 
sustentar as suas argumentações.
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CONCLUSÃO
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Isso é só a ponta do iceberg do que é copywriting. Existem uma série de técnicas, estudos, 
métodos...

Podemos dizer que se trata de uma arte. Sou suspeito para dizer... Minha paixão por copy 
é imensa!

Estudo todos os dias, porque acho incrível como a mente humana funciona e como pequenas 
mudanças influenciam na tomada de decisão de um prospect.

Com o objetivo de formar copywriters e ensinar empreendedores e vendedores a usar 
técnicas de copy, lançamos a Certificação em Copywriting.

Trata-se de um curso completo presencial, com apostila, material de apoio, suporte tira-
dúvidas e conteúdo didático sobre o tema.

Caso você tenha interesse em participar, mande um e-mail para contato@fantastik.com.br 
declarando seu desejo.
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Ou clique aqui e mande uma mensagem no WhatsApp para receber mais detalhes de 
data, local e investimento.

Do faturamento milionário que atingimos com nossos negócios, sem o poder da Copy, mal 
chegaríamos nos R$ 100 mil.

É um conhecimento obrigatório, imprescindível, para quem quer ganhar a vida vendendo 
produtos ou serviços.

Vamos em frente! 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971436544&text=Tenho%20interesse%20na%20Certifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Copywriting
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VENDA, VENDA, VENDA!
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Ok, você tem o seu produto digital e entende que a persuasão é parte fundamental do 
sucesso do seu negócio.

Agora você tem que focar em vender. Não tem outra saída. Não tem outro caminho.

“Victor, isso é muito óbvio”. Também acho, mas parece que para muita gente não é!

Eu fico louco da vida quando vejo uma pessoa começando um negócio digital, e está 
preocupado com a fanpage, com o logo, com a capa do YouTube...

... sendo que a preocupação tem que ser em fazer dinheiro! Não adianta ter tudo muito 
bonitinho, se a empresa não estiver faturando com lucro.

Quando iniciei minha trajetória, eu lancei curso em vídeo gravado com o celular, página de 
internet feito em ferramentas amadoras e logo criado naqueles sites gratuitos.
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Foi tudo meio que nas coxas, porque eu era bem jovem e não tinha dinheiro. 

Ainda assim, esse curso gravado com o celular se tornou um dos mais vendidos e mais 
bem avaliados no Hotmart.

Aquela página toda feia me permitiu criar a minha primeira lista de e-mails.

E o logo fez o papel dele. Eu consegui ganhar dinheiro mesmo não saindo tudo 100%.

É aquela lei do 80/20.

Você deve focar nos 20% que são responsáveis por 80% dos seus resultados.
Seu 80/20 não é ficar postando posts na fanpage, para ganhar curtidas e compartilhamento. 
Isso é métrica de vaidade.

O 80/20 é o Marketing e Comercial. Depois entra Suporte, como forma de reter os clientes 
conquistados.
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Portanto, foque em:
• Anúncios publicitários
• Páginas de captura
• Páginas de vendas
• Funil de vendas
• E-mail marketing

Use uma estratégia por vez, para não ficar sobrecarregado em múltiplos caminhos, e nenhum 
sair bem feito.

Por exemplo, um caminho que sempre funciona é:

Anúncio > Página de captura > Sequência de e-mails > Página de vendas

Você compra anúncios para uma página em que captura o e-mail da pessoa; passa  a 
enviar mensagens para ela, fazendo com que acesse a página de vendas; e assim ela 
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compra.

“Ah Victor, às vezes pode dar errado”

O que dá errado é a forma como isso é feito. O anúncio pode estar ruim ou a página de 
captura pode estar feia ou a sequência de e-mails mal escrita...

Porém, a estrutura de vendas acima é implacável. Basta saber como aplicar.

Uma das melhores oportunidades para você acertar nos processos de vendas do seu 
primeiro negócio é participando do KopyFest – o maior evento de Copywriting do Brasil.

Você assistirá palestras com especialistas em anúncios, funis, artigos, e-mail marketing... ou 
seja, vai sair do auditório sabendo como vender, vender e vender todo dia.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

http://kopyfest.com/
http://kopyfest.com/
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Fique de olho na data: o KopyFest acontece uma vez por ano, em São Paulo. 

Garanta o seu ingresso para não ficar de fora :)  

KopyFest - Edição 2017
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CUIDADO COM A 
ESTRATÉGIA
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Eu sei, eu sei...

Talvez eu tenha descarregado tanta informação que você pode estar confuso agora.

Por onde começar...

O que fazer...

É importante tomar cuidado mesmo, porque dinheiro podemos recuperar, mas nosso tempo, 
não.

Então ficar martelando em algo infrutífero mais vai atrapalhar do que ajudar.

Focar em algo que vai te fazer perder preciosas horas com a sua família não é legal.

O segredo está em ir rápido...
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... mas ir rápido na direção certa, não na direção errada.

E nós ficamos pensando em como poderíamos ajuda-lo nisso.

Como a Fantastik pode ajudar o leitor desse eBook a aplicar tudo o que leu aqui do jeito 
certo?

Nós acordamos todos os dias buscando incansavelmente tornar as pessoas mais fantásticas. 
Esse é o coração da nossa empresa.

Sentimos muita felicidade quando estamos genuinamente ajudando as pessoas.

E chegamos em uma ótima solução para guia-lo nesse início.

O que você acha de uma CONSULTORIA GRATUITA, totalmente online?
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Você em contato com um dos consultores da Fantastik, para falar sobre o seu negócio, o 
que quer lançar, tirar suas dúvidas...

É bem simples:

Clique aqui para agenda sua consultoria

Assim, caso esteja confuso, com preocupações ou sem saber por onde começar, nós vamos 
dar uma mãozinha e coloca-lo na direção certa.

Vamos juntos, em frente! 

https://fantastik.com.br/consultoria-gratuita/
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CONCLUSÃO
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Bom, chegamos ao fim desse eBook, porém estamos apenas no começo da sua jornada...
O que eu quero que você extraia dessa curta leitura é que criar o seu negócio digital não 
é tão complexo assim.

Primeiro, você precisa de um produto para vender.
Segundo, precisa ter poder de persuasão.

E, por fim, focar em faturar, que é o que faz uma empresa sobreviver.

As dificuldades vêm durante cada etapa, e isso é normal; todo negócio é desafiador. A 
boa notícia é que estamos à disposição.

Para o processo de planejamento, criação e lançamento do seu produto, você pode 
participar da CL8 24h, a nossa imersão que entra em detalhes nestas 3 etapas.

CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS DETALHES

https://fantastik.com.br/cl8-24h/
https://fantastik.com.br/cl8-24h/
https://fantastik.com.br/cl8-24h/


Página 58

Para se tornar mais persuasivo e entender tudo o que envolve copy, pode participar da 
Certificação de Copywriting.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS INFORMAÇÕES

E para pegar as melhores estratégias de vendas pela internet, em palestras inéditas com 
alguns dos profissionais mais bem sucedidos do mercado, basta participar do KopyFest, o 
maior evento de copywriting do Brasil:

CLIQUE AQUI PARA GARANTIR SEU INGRESSO

Por fim, se está confuso, com dúvidas ou precisando conversar com alguém experiente, 
aproveite a nossa oportunidade de consultoria gratuita:

AGENDE A SUA CONSULTORIA AGORA

http://fantastik.com.br/consultoria-gratuita/
http://kopyfest.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971436544&text=Tenho%20interesse%20na%20Certifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Copywriting
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971436544&text=Tenho%20interesse%20na%20Certifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Copywriting
http://kopyfest.com/
http://fantastik.com.br/consultoria-gratuita/
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Espero que tenha aproveitado a leitura, tirado bons insights e ideias! Foi um prazer escrever 
esse material e fico feliz que tenha chegado até o fim.

Te desejo muito sucesso. Vamos juntos!

Um grande abraço,
Victor Palandi


