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Meu nome é Paulo Garra, sou 
apaixonado por marketing digital e 
em construir sistemas de vendas 
automáticas pela internet.

Faço parte do time da Webliv, 
empresa autora dos cursos: Método 
8Ps, iJumper, CopySamurai, Ninja 
PPC e Agência na Prática.

Foi lá na Webliv (com o Conrado Adolpho) que pude desenvolver 
funis de vendas que geraram mais de R$4 milhões em menos de 1 
ano. Sendo que muitos deles estão 100% automatizados.

Você gostaria de aprender a duplicar a conversão da sua Squeeze 
Page com 5 testes simples de conversão?

Neste E-book, eu listo 5 itens que são importantíssimos para fazer 
testes de conversão em Squeeze Pages. Eles são os primeiros 
itens nos quais testo de conversão aqui na Webliv.

[ Quem sou eu ]



[ Introdução ]
Inicio este curto, porém valioso, e-book com a questão:
Qual é a influência de uma simples Headline para o sucesso de um negócio?

Por que uma simples linha de texto, que tem em média menos de 8 palavras, 
faria diferença em um negócio digital?

Meu nome é Paulo Garra, sou autor do curso Funil Magnético, trabalho junto 
com o Conrado Adolpho na Webliv. Sou responsável pela criação dos funis de 
vendas automáticos que possibilitaram que a empresa multiplicasse o seu 
tamanho nos últimos 18 meses.

Estudo diariamente diferentes funis de vendas, desde os anúncios até os 
e-mails de relacionamentos de grandes nomes do marketing mundial.

E percebo dia após dia que uma boa headline faz toda a diferença. Afinal, eles 
estão em tudo: nos anúncios, na squeeze page (página de captura de e-mail), 
nos assuntos de e-mails, ou seja, em quase todas as interações com as 
pessoas.



MAS, O QUE É UM HEADLINE?

Headline, também conhecido como Manchete ou Título, são pequenas frases 
que têm o objetivo de atrair a atenção das pessoas que se deparam com ela e 
despertar o interesse.

Um exemplo é o assunto de um e-mail: se o texto do assunto for atrativo, mais 
pessoas abrirão o e-mail.

Isso é importantíssimo em um ambiente em que a atenção das pessoas é 
escassa. Se você não conseguir atrair a atenção das pessoas com a Headline, 
você não conseguirá vender. Seus anúncios não serão clicados, as pessoas não 
ficarão muito tempo na sua squeeze page, ninguém se interessará pela sua 
recompensa digital, e sequer abrirão os seus e-mails.
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Darei mais 2 exemplos de Headlines, um offline e outro online.

O primeiro exemplo é o da revista Men’s Health. Eles são experts em Headlines. 
Tanto que um dos motivos que levam a revista a ser vendida mensalmente são 
as headlines na capa da revista.

Eles entendem o que o público-alvo deles querem: perder barriga em pouco 
tempo e esforço, atrair mais mulheres e sair à noite com os amigos.



O primeiro exemplo é o da revista Men’s Health. Eles são experts em Headlines. 
Tanto que um dos motivos que levam a revista a ser vendida mensalmente são 
as headlines na capa da revista.

Eles entendem o que o público-alvo deles querem: perder barriga em pouco 
tempo e esforço, atrair mais mulheres e sair à noite com os amigos.

Neste exemplo, as headlines são:
• Tchau Pança! Ganhe um Abdômen Sarado em 1 Mês com Treinos de 5   
  Exercícios
• 8 Vilões que Não Deixam Você Emagrecer
• Sexo! Tá na Mão! Explore o Ponto Certo e Seja o Cara
• Treino Pré-Balada. 5 Jeitos de Encher o Músculo a Jato

As headlines tem 2 simples objetivos: atrair as pessoas certas e repelir as 
erradas.

Você encontrará ótimas Headlines no segundo exemplo, o site Buzzfeed. Sugiro 
que você entre no site e tente não clicar para ler nenhum dos posts.

Normalmente, os posts do Buzzfeed têm um alto compartilhamento e, 
consequentemente, um grande alcance, devido aos ótimas headlines. Eles usam 
e abusam das listas, que você aprenderá a utilizar nas Fórmulas 3, 5, 7, 8 e 10.



RESPONDA ÀS PERGUNTAS

Antes mesmo de apresentar cada uma das fórmulas, vale a pena você 
responder cada uma das perguntas. Assim, criar headlines se tornará uma 
tarefa extremamente fácil, pois você utilizará a resposta de cada uma dessas 
perguntas nas suas fórmulas, quase um “copiar e colar”.

• Qual é o resultado final desejado da sua persona (público-alvo)? (Por exemplo: 
emagrecer 5kgs em 1 mês; aprender inglês em 8 semanas; escrever um livro em 30 
dias)

• O que a sua persona não gosta de fazer, mas na maioria dos casos é 
necessário para alcançar o seu resultado final desejado? (Por exemplo: para uma 
pessoa que quer emagrecer, deixar de comer doces pode ser algo indesejável)

• Quais são as objeções típicas da sua persona? (Por exemplo: em um curso de 
empreendedorismo digital, uma objeção típica é “eu não sei usar o computador, logo 
não conseguirei empreender na internet”)

• Quais são as maiores referências para a sua persona? (Por exemplo: se o 
objetivo é se tornar um ótimo orador, a referência poderia ser o presidente Barack 
Obama; se o objetivo é escrever um livro de sucesso, a referência poderia ser Paulo 
Coelho)



[ 1 ] COMO...

Simples, porém infalível, a Headline do "Como..." (em inglês, "How to"), torna sua 
Squeeze, Recompensa e até um post de blog magnéticos para o seu leitor.

Fórmula: Como + [RESULTADO DESEJADO]
Exemplo: Como Ganhar Dinheiro

Melhorias:
 
1 - Como + [RESULTADO DESEJADO] + Sem + [ALGO INDESEJADO]
Exemplo: Como Perder Peso Sem Parar de Comer Doce

2 - Como + [RESULTADO DESEJADO] + Mesmo que + [OBJEÇÃO]
Exemplo: Como Ganhar Dinheiro na Internet Mesmo Sem Saber Usar o 
Computador

3 - Como + [RESULTADO DESEJADO] + em + [POUCO TEMPO]
Exemplo: Como Ganhar seu Primeiro R$1 na Internet em 1 Semana

Ou, juntar tudo...

4 - Como + [RESULTADO DESEJADO] + em + [POUCO TEMPO] + sem + [ALGO 
INDESEJADO] (Mesmo que + OBJEÇÃO)
Exemplo: Como Ganhar seu Primeiro R$1 na Internet em 1 Semana sem Ficar 
Implorando por Dinheiro e Mesmo que Você Não Seja um Expert em Informática

[ As 10 fórmulas de Headlines ]



[ 2 ] COMO UM EXPERT

Fórmula: [FAÇA ALGO DESEJADO] como [UMA PESSOA RECONHECIDA]
Exemplos:
 • Fale Espanhol como um Diplomata
 • Venda em Hangouts como Conrado Adolpho
 • Lance Infoprodutos como Érico Rocha

Melhorias: 

1- [FAÇA ALGO DESEJADO] como [UMA PESSOA RECONHECIDA] + Sem + 
[ALGO INDESEJADO]
Exemplo: Fale Espanhol como um Diplomata sem Perder Horas em Aulas

2 - [FAÇA ALGO DESEJADO] como [UMA PESSOA RECONHECIDA] + Mesmo 
que + [OBJEÇÃO]
Exemplo: Fale Espanhol como um Diplomata Mesmo Que Você Não Saiba uma 
Palavra em Espanhol

3 - [FAÇA ALGO DESEJADO] como [UMA PESSOA RECONHECIDA] + em + 
[POUCO TEMPO]
Exemplo: Fale Espanhol como um Diplomata em Menos de 8 Semanas

[ 3 ] PROVA SOCIAL + LISTA

Fórmula: # de [GRUPO DE PESSOAS RECONHECIDAS] Revelam O Que 
Realmente [RESULTADO DESEJADO]
 • 7 Milionários Digitais Revelam O Que Realmente Vende Na Internet
 • 4 Semifinalistas do Mista Olímpia Revelam O Que Realmente Devem Comer  
   para Terem Músculos de Aço



[ 4 ] A VERDADE SOBRE

Fórmula: A Verdade sobre [ASSUNTO DE INTERESSE]
Exemplos: A Verdade sobre Emagrecimento

Melhorias: 

1- A Verdade sobre [ASSUNTO DE INTERESSE] + (e Que Poucos Especialistas te 
Contam)
Exemplo: A Verdade sobre Glúten (e Que Poucos Especialistas te Contam)

2 - A Verdade sobre [ASSUNTO DE INTERESSE] + (e Que [INIMIGO COMUM] 
Tenta Esconder)
Exemplo: A Verdade sobre Glúten (e Que a Indústria de Suplementos Tenta 
Esconder)

[ 5 ] AS MELHORES

Fórmula: # Melhores (Dicas, Técnicas ou Macetes) para (Aumentar, Turbinar ou 
Acelerar) + [RESULTADO DESEJADO]
Exemplos:
• 10 Melhores Templates de Headlines para Turbinar o Compartilhamento dos 
seu Posts
• 14 Melhores Dicas para Acelerar sua Perda de Peso

[ 6 ] CONTRADIÇÃO

Fórmula: [FAÇA ALGO] + Esta Semana + [ENQUANTO FAZ ALGO 
CONTRADITÓRIO]
Exemplos:
 • Perca 2kg esta semana Enquanto Você Come O Que Adora!
 • Conheça 3 Mulheres Diferentes Esta Semana Enquanto Você Está em Casa



[ 7 ] MOTIVOS PORQUE VOCÊ NÃO TEVE RESULTADOS

Fórmula: # (Razões ou Motivos) Porque sua + [ALGO] + Não Está + 
[FUNCIONANDO COMO DEVERIA]
Exemplos: 
• 7 Razões Por que Sua Dieta Não Está Funcionando
• 5 Motivos Por que Seu Blog Não Está Monetizando

[ 8 ] O JEITO CERTO + LISTA

Fórmula: # (Maneiras ou Formas) Efetivas de + [RESULTADO DESEJADO]
Exemplos: 7 Maneiras Efetivas de Construir um Infoproduto Que Ajude as 
Pessoas e Faça Você Sair do seu Emprego

[ 9 ] O QUE VOCÊ SEMPRE QUIS SABER, MAS NÃO...
 
Fórmula: O Que Você Sempre Quis Saber Sobre [TEMA PERIGOSO], Mas Teve 
(Vergonha, Receio, Medo) de Perguntar
Exemplos: O Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sedução, Mas Teve Vergonha 
de Perguntar.

[ 10 ] 2 COELHOS COM UMA CAJADA

Fórmula: # (Truques, Macetes e Sacadas) para ter + [RESULTADO DESEJADO 
No1] + e ter+ [RESULTADO DESEJADO No2]
Exemplos: 
 • 14 Truques para Secar Gordura e Trincar o Abdômen Rápido 
 • 14 Truques para Secar Gordura e Trincar o Abdômen Rápido em 6 semanas
 • 7 Sacadas para Trazer Tráfego e Convertê-los em Leads.



Espero que você tenha gostado do material. Mesmo curto, esse e-book tem um 
conteúdo que poderá ser utilizado por meses ou anos.

Se você deseja aplicar esses Headlines em diferentes estágios de um Funil de 
Vendas Automático e criar um negócio sólido na internet, acesse o meu site no 
link abaixo:

http://www.funilmagnetico.com.br 
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