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 Curso sobre pronúncia. Onde você mostra
pequenas técnicas para melhorar a pronúncia e
como eles podem praticar sozinhos.
Curso sobre como se preparar para uma prova.

Curso de como fazer uma boa redação.

Curso sobre como ser um autodidata.

Antes de tudo, para que você tire total
proveito desse ebook, quero te mostrar
a vantagem de um infoproduto.
O infoproduto serve para resolver um
pequeno problema da sua audiência,  vendendo um
minicurso, sem precisar desprender de tempo da sua
agenda.

Você não precisa se limitar apenas a entregar um
material completo, com todos os níveis da matéria que
leciona. E mesmo assim ainda continua podendo ser útil
e ajudar mais pessoas.

Exemplos:

1.

2.
3.
4.
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Agora, para o seu lançamento ter
sucesso, você precisar entender qual
p conceito dele.

Lançamento é uma oferta feita para uma

lista, com uma sequência gatilhos mentais.

Nesse ebook vamos falar sobre o lançamento de
desafio, que é uma das modalidades mais usadas no
marketing e a base do meu negócio até hoje.

Vale lembrar, que esse script não é garantia de
resultado. Mas vou te dar todos os passos que eu aplico
no meu negócio e funciona muito bem.
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O lançamento de desafio foi
criado pelo Ícaro de Carvalho
com um formato de 30 dias 
de evento

Hoje, esse evento acontece entre 5 ou 7 dias -  apesar
de algumas pessoas realizarem até em 3 - mas já
passou por fases de 21 e 14 dias de desafio.

Toda essa estratégia, tem como base aquecer a sua
audiência, através de um evento gratuito que já
consiga gerar alguma transformação em quem assistir.

Essa "transformação" é ensinar algo de valor. Que seja
como criar um cronograma de estudos, ou simplificar
um ponto mais complexo. 
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Hoje, esse evento acontece entre 5 ou 7 dias -  apesar
de algumas pessoas já realizarem em 3 - mas já
passou por fases de 21 e 14 dias de desafio.

Toda essa estratégia, tem como base aquecer a sua
audiência, através de um evento gratuito que já
consiga gerar alguma transformação na sua
audiência.

Essa "transformação" é ensinar algo de valor. Que seja
como criar um cronograma de estudos, ou todo um
guia sobre como fazer um intercâmbio.

O evento deve ter o mesmo tema do curso pago.
Exemplo: se você vai criar um minicurso sobre Au Pair,
o evento pode ser um resumão de tudo que ela vai
encontrar no curso.

Esse modelo funciona também para te conhecerem
como professora e terem uma amostra do que virá no
produto pago. Isso ajuda na decisão da compra.
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Uma das maiores vantagens é o custo. Para criá-lo
você pode realizar o evento apenas com tráfego
orgânico (sem investimento financeiro).

Óbvio, que o tráfego pago pode acelerar muito o
processo quando você tem caixa, mas a vantagem é
que se você já possui alunos particulares, você pode
vender para eles em paralelo das aulas.

O grande obstáculo é realizar o processo sozinha, sem
pular etapas. Se você ignora ou muda as etapas sem
saber o motivo, ou não faz uma boa oferta, pode
colocar todo o lançamento em risco.

Outro obstáculo é o evento ao vivo. Se você tem
dificuldade em fazer Lives, vai ser muito mais difícil
que o lançamento funcione. Então, comece a treinar o
quanto antes.
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E aí, nesse momento você deve estar se perguntando,
como vender sem investir. Então, antes de passar para
o próximo passo, vamos nos aprofundar em uma
técnica chamada pesca em balde.
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Vender para seus

próprios alunos.

Não precisa de

investimento financeiro

Depende do evento ao

vivo.

Requer constância no

digital



A pesca em balde é uma ótima estratégia para
conseguir atrair um público qualificado. Porque você
consegue aproveitar uma estrutura (um grupo) que já
tenham pessoas interessadas no assunto que você
leciona.

Como funciona?

Você participa de grupos do seu nicho e observa as
dores e desejos dos participantes e então cria
conteúdo e responda as dúvidas. 
Pode ser dicas de sites,  ou um textinho simplicando
algum assunto.
Com isso a audiência passa a te conhecer e se
interessar pelo seu conteúdo. Se você colocar no meio
do seu post, alguma referência ao seu Instagram, elas
vão te procurar e te seguir lá.
Mas atenção! Lembre-se que o balde é de outra
pessoa, então fique atenta para não passar por cima
das regras.
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Vamos relembrar que lançamento
é uma oferta feita para uma lista,
com escassez.

Então para que traga resultados, você precisa ter uma
audiência - que pode ser visualizações nos stories,
telegram, Youtube.... - e uma boa oferta.

Você pode criar a audiência através da pesca em
balde ou de tráfego pago, que é quando você investe
em anúncios, chamando as pessoas para o seu perfil.

Ter essa audiência é de extrema importância, mesmo
que ela seja pequena. Pois é ela que vai determinar o

sucesso ou o fracasso do seu lançamento.
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Outro ponto importante que eu mencionei acima, é a
oferta.

Ou seja: O resultado que o seu produto gera nas
pessoas. Não o produto em si, mas o resultado. 

Se você vende um preparatório para redação do
ENEM, a oferta será conseguir entrar para o curso dos
sonhos.

Se você vende um curso sobre como se preparar para
um entrevista de emprego em inglês, a oferta é
conseguir ter mais qualidade de vida.

As pessoas compram o resultado e não as aulas

em si.

Agora que isso está claro, você pode seguir para as
etapas de um lançamento.
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Chegamos no momento de começar a preparar

o lançamento. Nessa fase levamos as pessoas do topo

ao meio do funil.

Como funciona o funil:

Vamos supor que você seja professora de preparatório

de provas. 

Por mais que a pessoa já

chegue no seu perfil

sabendo que precisa

se preparar para o exame.

Na maioria das vezes ela vai 

chegar completamente 

inconsciente.

Ele não vai saber que é super 

importante se preparar para o tempo da prova, ou que

existem técnicas para desenvolver a parte escrita.
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total inconsciente 

pouco consciente 

total consciente



No topo do funil de tema, as pessoas não têm

consciência do problema; 

No meio, elas têm um nível de consciência um pouco

mais alto. Ela até sabe de todos os obstáculos que

envolvem o que ela está começando a estudar, mas

ainda não está consciente o suficiente a ponto de

saber que precisa do seu produto.

No fundo do funil, a pessoa tem a consciência do

problema e busca uma solução, que é comprar o seu

produto.

O funil é uma sequência lógica pela qual a sua

audiência passa desde quando ela clica em "seguir", 

 até o momento em que ele decide comprar. 

Sendo assim, o seu conteúdo precisa fazer com que as

pessoas que ainda não têm consciência do problema

passem a conhecê-lo e percebam que precisam de

uma solução. 
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Você faz isso por meio de um contato com a audiência,

postando bastante stories e feed, também criando

outros pontos de contato com a audiência, como

Telegram, WhatsApp e e-mail,  respondendo cada vez

mais dúvidas.

Como existem algumas leis sobre utilização de dados

de terceiros. Se você ainda não domina ferramentas

como MailChimp ou ActiveCampaign, é melhor focar no

Instagram, Telegram e WhatsApp.

Nessa etapa do processo, o ideal é não postar apenas

conteúdo de dica de gramática ou vocabulário, mas

sim mostrar para a audiência o que ela pode alcançar

com aquele conhecimento e mostrar que é possível

para ela alcançar aquele nível (seja passar em uma

prova, entrevista ou fazer uma viagem pela empresa)

Você consegue isso por meio de histórias bem

contadas, que gerem conexão. 

E para isso, vamos falar sobre a jornada do herói. As

pessoas que acabaram de chegar ao seu perfil, estão

no mundo-comum e a sua tarefa é chamá-las à

aventura. 
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Grande parte da sua audiência, chega ainda estando

no mundo comum.  E nesse caso, o chama à aventura é

fazer com que eles queiram se comprometer com você

e participem do evento.

O conteúdo do evento precisa ser realmente

importante para a audiência, algo diferente, para o

qual ela precisa se preparar. Por isso, essa preparação

deve começar cerca de trinta dias antes. 

Pense que o seu desafio é uma grande festa. Ninguém

comparece, se for chamado de última hora.

14Claudia Cunha



Uma ótima maneira de fazer com que as

pessoas se interessem em

participar do seu evento, é 

mostrar mais do conteúdo 

técnico, também a sua história.

A história ajuda a mostrar  a transformação

que seu produto promove.

Conseguimos isso através da jornada

do herói. 

Esse trabalho precisa ter sido bem-feito,     

a fim de que as pessoas realmente se comprometam a

participar do seu evento, considerando que ele é

realmente algo diferente do conteúdo que elas veem

todos os dias. 

E por essa razão, que o próprio conteúdo das lives já

precisa ser capaz de causar uma transformação na sua

audiência. Esta é a primeira coisa a se pensar na hora

de planejar: por qual transformação o meu público

vai passar nesse evento?
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Basicamente, esse conteúdo serve para mostrar a
audiência que: 

• A professora é a persona transformada, que
encontrou esse caminho para aprender a matéria que
ensina;

 • É possível que a pessoa também passe por essa
transformação — e até de forma muito mais rápida — se
aceitar essa profissional como professora, por meio do
curso, que é um mapa para essa transformação.

Isso é feito justamente por meio de uma narrativa bem
definida mostrada nas Lives. É por isso que elas
precisam ter uma ordem. Quando o público percebe
que aquilo é uma sequência, com começo, meio e fim,
fica curioso pela continuação e sente que terá
benefícios em assistir. 

Outro motivo para seguir uma ordem com uma
transformação clara nas Lives,  é deixar a pessoa tão
grata por ter recebido aquele conteúdo e conseguido
aquela transformação, a ponto de ativar nela o
sentimento de reciprocidade, que a faz comprar de
você. 
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Nesses casos, mesmo que ela não compre, passa a te
ver como uma autoridade no assunto e acompanhar o
seu conteúdo. Para conseguir fazer isso, você precisa
programar o conteúdo antes da Live. Ter um script com
uma ordem do que vai ensinar. Além disso, as lives
podem seguir uma estrutura como esta: 
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Dê boas-vindas

Se apresente

Reforce que as pessoas
precisam se comprometer

Frase do dia e história
relacionada a ela

Peça para compartilharem
a aula

Reforço da transformação da
aula e pedido de compartilhar

História pessoal e conteúdo

Peça para tirarem print da aula 
e comentarem a palavra do dia
no post do Feed



No decorrer dos dias, se alguém perder as primeiras
aulas, incentive a continuar participando.

E lembre-se de no último dia, fazer um resumo do que
você ensinou, para deixar ainda mais clara a
transformação do evento. 

Quanto mais você praticar, melhor isso vai sair, então
não tenha medo! 
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A minha maior dificuldade quando eu pensei em criar
meu primeiro curso, foi:
Mas eu vou falar sobre o que?

Eu pensava que as pessoas não tinham outro problema,
a não ser aprender inglês em um curso que iria do
iniciante ao avançado.

Mas a verdade é que não importa o que você lecione,
sempre haverá algum problema para resolver.

Vou dar algum exemplos:

Nicho: Português
Minicurso: Redação nota máxima 

Nesse minicurso você pode ensinar técnicas sobre
como desenvolver uma boa redação.
Pode ser tudo gravado e sem aulas ao vivo, mas caso
queira você pode criar um balcão tira dúvidas em um
dia da semana.
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Nicho: Inglês para entrevistas
Minicurso: SOS Entrevistas

Ensine sobre dinâmicas em grupo e como se preparar
para elas.
Pode abordar quais são as perguntas mais frequentes e
como responder em inglês. Ter aulas sobre vocabulários
e bônus sobre currículos.

Nicho: Espanhol para viagens
Minicurso: Viagem nota mil

Aborde vocabulário de aeroporto, restaurante e hotel.
Com bônus  sobre os melhores pontos turístico que só
os locais sabem, e são mais interessantes do que
aqueles que só aqueles que agência de viagem indica.

Dá para transformar quase absolutamente tudo em

um curso gravado. 

A primeira coisa que precisamos entender é que nem
sempre a pessoa precisa de um curso super completo
mas ela tem uma dificuldade específica e ela precisa
resolver.

20Claudia Cunha



O próximo passo para

um lançamento robusto e completo, 

seria a criação de uma página de vendas

e a estruturação do e-mail marketing.

Mas é perfeitamente possível ter bons resultados

usando um grupo no telegram, stories e WhatsApp. O

grupo no WhatsApp é criado especialmente para o

evento.

O foco nos stories será: 

Promessa: O que é o seu produto, o que ele faz e em

quanto tempo. 

Problemas: São as dores da sua persona, que você

descobre por meio de pesquisas em formulários e

stories

Solução: Não é o seu produto, mas algo que ele tem e

que vai resolver o problema que você listou acima. 
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 Sempre seja verdadeira. Se o seu conteúdo

gratuito for bom, você terá provas sociais a partir

dele. Se mesmo assim você não tiver provas, não

invente. 

Autoridade: Mostrar que você realmente é a melhor

pessoa para resolver aquele problema.

Benefícios: O que a pessoa vai ter de vantagem com o

seu produto, aquilo que vai acontecer se ela comprar.

Prova social: Depoimentos de pessoas que já tiveram

alguma transformação por meio do seu produto,

mostrando tanto que é possível, quanto que você pode

ensinar isso. 

Oferta: O que você está vendendo, mas não em forma

de descrição do produto. Você precisa explicar o que

vai ser entregue, quando e como. 
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As pessoas costumam lidar melhor com o preço

parcelado, então sempre mostre o preço das

parcelas primeiro. 

As plataformas costumam ter uma opção de

reembolso automático nesses casos. 

Preço: Faça uma ancoragem com algum produtos mais  

mais caro seu, que pode ser as suas aulas particulares.

Ofereça um bônus útil.

Garantia: Por lei, qualquer infoproduto tem 7 dias de

garantia, nos quais o cliente pode pedir o dinheiro de

volta. Ainda assim, você pode usar isso como um

benefício, deixando bem claro que, se a pessoa não

gostar ou decidir não continuar, ela pode pedir o

dinheiro de volta. 

Sucesso e fracasso: Faça com que a pessoa imagine

o próprio futuro, depois da transformação. Narre como

será a vida dela depois do curso. 

Todos os tópicos acima você pode abordar tanto em

formato de caixinha de perguntas ou você mesma

puxar o assunto nos stories.
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Eu sempre indiquei poucos dias de carrinho aberto

porque a escassez é um dos aditivos mais importantes

do lançamento, então, durante o carrinho aberto, não

tenha medo de vender. Isso estressa a audiência, mas é

por pouco tempo. 
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primeira mensagem

Quando estou com carrinho aberto, por exemplo, eu

mando no mínimo um e-mail por dia e sigo o mesmo

padrão com as mensagens no grupo do evento no

WhatsApp.

A primeira mensagem já na abertura do carrinho,

domingo ou segunda à noite, serve para que as

pessoas que já estão esperando pelo curso, possam

comprar. 

Por isso mesmo, ele pode ser simples e direto. Tão 

 direto que o título já pode ser “Inscrições abertas para

o curso x”, seguido de um parágrafo já avisando que as

inscrições estão ab e coloque o link de vendas, porque

quem já está decidido a comprar nem precisa ler o

restante da mensagem. 



Depois disso, você pode continuar descrevendo os

benefícios do produto, o que a pessoa ganha ao

comprá-lo. 

Desde a primeira mensagem, lembre-se de sempre usar

elementos de escassez, afinal, o tempo de carrinho

aberto é bem curto justamente para favorecer esse

elemento.
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segunda mensagem

Na segunda mensagem, enviado no segundo dia, você

pode dizer que tem um presente para a pessoa e

descrever ele no corpo da mensagem. 

Sempre reforçando até quando as vagas vão ficar

abertas e qual é a transformação que você gera no seu

curso.



26Claudia Cunha

terceira mensagem

Na terceira mensagem, você apresenta a garantia. Isso
porque, geralmente a pessoa que ainda não comprou 
 ainda, está indecisa, seja sobre o seu produto, sua
autoridade ou sua didática. Diga que, durante sete
dias, a pessoa tem uma garantia incondicional, que
pode pedir o dinheiro de volta nesse tempo se não
gostar do curso e não quiser continuar. 

Quarta mensagem

No penúltimo dia de carrinho, você pode oferecer um
bônus surpresa. Algo que a sua audiência queira
bastante (e você descobre o que eles querem, através
do conteúdo feito antes do lançamento).
Esse bônus da a sensação para a sua audiência, que
eles são importantes e que estão recebendo bem mais
do que vão pagar.
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Quinta mensagem

Depois disso, você ainda pode mandar um último email,
deixando claro que é a última chance de compra, já
que as vendas acabam nesse dia. Essa mensagem
pode ser enviado poucas horas antes do fechamento
do carrinho, para aumentar o senso de urgência na
pessoa que lê e fazer com que ela não deixe para
depois. Você ainda pode agradecer a quem
acompanhou o lançamento e usar esse e-mail como
uma despedida do público. 

Essa estrutura funciona porque quem te acompanha já
sabe que você vai vender e já estão esperando uma
oferta, então não há necessidade de mandar muito
mais do que uma mensagem por dia e uma de últimas
horas. Até mesmo porque cada uma dessas ofertas
estressa um pouco mais a sua audiência.
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Não importa se você escolhe fazer um evento de 7 dias
ou de 3. A última Live é a mais importante, porque é
nela que você vai ter a oportunidade de quebrar todas
as objeções da sua audiência.

Siga todos os passos da estrutura de Live na página 17,
porém depois da história pessoal e do conteúdo, você
já anuncia se a pessoa quer dar um passo a frente e ter
acesso a um material mais aprofundado, que agora é a
oportunidade dela fazer parte do seu curso.

Essa é a sua hora de falar sobre preço, benefícios e
tudo sobre como funciona o curso.
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exemplo de cronograma 
de lançamento 2022

Dias das Lives: 06, 07 e 08 de agosto. 
É importante que a última aula aconteça domingo ou
sábado depois do quinto dia útil, para que as pessoas
estejam mais inclinadas a comprar.

Início da antecipação: O ideal é que você já comece
a falar sobre o evento com um mês de antecedência
(tanto nos stories, quanto no feed). É como o
lançamento de um filme em que você precisa gerar a
expectativa para eles comparecerem.

Carrinho aberto: do dia 08 ao dia 12 de agosto

Espere de 45 a 60 dias e repita o lançamento.
Nesse meio tempo faça patrocinados e pesca em balde
para atrair novas pessoas.

Boas vendas!
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Mais sobre lançamentos
e aulas particulares


