


Passo-a-passo como criar e vender o teu 1º produto digital do zero.

Obrigado por descarregares este guia.

Aqui vais encontrar um passo-a-passo para 
construíres a tua presença online e começares 
a fazer as tuas primeiras vendas na internet.

Introdução
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Produtos digitais, também conhecidos como
infoprodutos, são materiais produzidos em 
formato digital, como por exemplo:

O produto digital que mais ouvimos falar é o curso online. 
Os produtos digitais são uma excelente oportunidade de negócio 
devido à sua escalabilidade.

Quando se vende uma cópia de um curso online, não existem
despesas de envio, stock ou matéria-prima.

Países como os Estados Unidos e Brasil, já se encontram bastante 
desenvolvidos e maduros no que toca aos produtos digitais, no
entanto Portugal está mesmo a começar.

O mercado Português de infoprodutos ainda está muito pouco
explorado, isto significa que ainda existem muitas áreas e
oportunidades de negócio.

O que é um Produto Digital ou um Infoproduto?

Curso/Programa
Mentoria
Híbrido (Curso + Mentoria)

Formação/Evento ao Vivo
Entre outros...

Ebooks
Assinatura/Recorrência

Desafios

O mercado da educação online está a ser uma 
autêntica revolução em todo o mundo.
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É previsto que o mercado de educação online chegue aos
374.3 Mil Milhões em 2026.

A forma como aprendemos mudou radicalmente com o 
surgimento do mercado da educação online e ao contrário de 
outras instituições tradicionais, a aprendizagem online permite-nos
poupar tempo, dinheiro e aprender com os melhores especialistas 
da área. Permite-nos também ter acesso a conhecimento atual
e relevante, que podemos aplicar de forma imediata.

A verdade é que não existe melhor negócio no online que a 
oportunidade dos produtos digitais de informação, ou 
infoprodutos. Este é o tipo de negócio que tem mais 
potencial de crescimento e exige o menor esforço financeiro 
e operacional.

Por várias razões:

E muito mais!

As pessoas procuram conhecimento que as ajude 
a resolver um problema de forma estruturada e 
através de um processo em que possam confiar;

Apenas dependes de ti, não estás dependente de 
fornecedores, funcionários e estruturas caras como 
a despesa de ter um espaço físico;

É altamente escalável. Vender uma cópia do teu 
produto digital ou vender mil, não tem mais custos 
de produção, matéria-prima ou logística;

3
Por isso, se tens um conhecimento ou paixão 
em qualquer assunto, está na hora de começar a 
criar e lançar o teu primeiro produto digital.

2
1
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Bom, na internet existem várias formas de vender.

A estratégia que nos permite atingir um maior volume de faturação, 
atrair muitas pessoas num curto espaço de tempo e ainda sermos 
pagos para criar o nosso primeiro produto é o lançamento.

O Lançamento nada mais é do que um evento online gratuito (live, 
workshop, vídeo, email masterclass, etc.) onde vais ensinar e no
final fazer a oferta do teu produto.

Lançamento = Evento Gratuito em que Vendes no Final

O objetivo deste evento, é aproximares-te das pessoas que
precisam da tua ajuda, estabeleceres a tua posição como alguém 
que as pode ajudar e no final quem quiser aprofundar, compra o teu 
produto.

Acontece que as pessoas que tu queres ajudar têm um problema 
ou um desejo mas podem ainda não ter a noção de que as podes 
ajudar, ou de que forma as podes ajudar.

E tu tens que lhes mostrar como as consegues ajudar e aumentar 
a sua consciência para que valorizem a tua ajuda e o teu produto. 
Sem a preparação certa corres o risco do teu potencial cliente
ignorar a tua oferta pois não vê qualquer valor no que tu fazes
para a sua vida.

Por isso, é importante compreenderes aquilo a que nós chamamos 
os níveis de consciência no marketing:

O que é um Lançamento e qual é o objetivo?
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Basicamente, o objetivo do teu lançamento é aumentar a
consciência do teu potencial cliente e destruir objeções.

Pirâmide da consciência

CONSUMIDOR

CONSCIÊNCIA DO PRODUTO

CONSCIÊNCIA DA SOLUÇÃO

CONSCIÊNCIA DO PROBLEMA

INCONSCIENTE

A pessoa pode ter um problema ou desejo, mas ainda não o identificou. Se eu colocar óleo 
de cozinha no meu carro, não tenho um problema até alguém me avisar do perigo que é 
para o meu motor. Quando alguém me avisa que não se pode colocar óleo de cozinha no 
carro, depois de eu o colocar, tenho que ir trocar o óleo e por isso agora tenho um problema 
e estou consciente acerca do mesmo.

Inconsciente

Eu agora sei que tenho um problema, preciso de trocar o óleo do carro senão o motor gripa, 
mas ainda não sei qual será a solução para o mesmo. Como é que se muda o óleo do carro? 
Ainda não estou consciente acerca da solução, não sei como vou resolver o meu problema.

Consciência do problema

Já descobri a solução para o meu problema, no caso do exemplo do óleo, agora já sei que 
a solução é levar o meu carro a uma oficina. Mas eu não conheço boas oficinas, nem sei por 
onde começar, logo não estou consciente do produto. Sei que preciso de uma oficina, mas 
não sei qual.

Consciência da solução

Já descobri o produto/serviço ideal para resolver o meu problema. No exemplo anterior, 
já identifiquei uma oficina especializada em mudança de óleo para a marca do meu carro 
e decidi que era a melhor escolha para mim. Neste momento estou consciente do melhor 
produto para mim.

Consciência do produto
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Objeções são argumentos que as pessoas podem ter acerca de ti, 
delas mesmas e do teu produto. 

Existem vários tipos de objeções:

Exemplo com o meu negócio:

Objeções do Produto
Falsas crenças acerca do teu produto

Objeções do Produto
“Isso dos lançamentos parece interessante,
mas não percebo como poderia funcionar
para mim”

Objeções Externas
Falsas crenças acerca de forças externas que as
podem afastar do sucesso. Coisas fora do seu
controlo como o tempo ou o seu mercado.

Objeções Internas
Falsas crenças acerca das suas próprias
capacidades para executar o que tu ensinas

Objeções Externas
“Eu acho que conseguiria fazer um lançamento mas 
mesmo assim, não sei se conseguiria atrair pessoas 
para o mesmo”

Objeções Internas
“Quero fazer um lançamento mas não tenho 
grandes capacidades tecnológicas por isso não sei 
se conseguiria”

Objeções

1

1

3

2

3
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“E como é que eu derrubo estas objeções?”

Através de histórias.

Histórias de pessoas que lidavam com as mesmas crenças,
conseguiram ultrapassar e tiveram sucesso.

Histórias tuas de como um dia já tiveste as mesmas crenças e o que 
fizeste ou aconteceu para as derrubares.

Derrubar objeções é como tirar camadas de uma cebola, existe 
sempre mais uma. Por isso, é importante identificares quais são as 
objeções dos teus potenciais clientes para que depois as possas 
abordar como parte do teu lançamento. Nunca ignores as objeções.

É muito simples.

No teu lançamento elevas a consciência relativamente ao
problema, solução e produto. Ao mesmo tempo, destróis as 
objeções que possam estar a impedir que o teu potencial 
cliente compre o teu produto.

Faz isto e o teu lançamento será um verdadeiro sucesso.
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Agora que já compreendes o que é um lançamento, vamos falar de 
um tipo específico de lançamento. 

O lançamento semente. 

Tem este nome porque é uma analogia perfeita à plantação de uma 
árvore. Pode crescer daqui um grande negócio, uma grande árvore, 
um grande produto - e este lançamento é apenas o ínicio.

Este é o lançamento ideal se estiveres a começar e ainda não tiveres 
seguidores, uma lista de emails e um produto. Também é ideal se 
tens uma ideia para um novo produto, mas tens dúvidas se existe 
procura ou então gostarias de ser pago pelo produto antes de o 
criar.

Um erro muito comum em iniciantes é criar um curso, gravar as 
aulas e no final quando lançam percebem que criaram algo que o 
mercado não precisava.

O lançamento semente permite-te criar o teu produto digital com 
as pessoas que o compraram, e assim não te arriscas a criar algo 
que ninguém quer.

Este tipo de lançamento tem várias vantagens:

Então como funciona o lançamento semente na prática e como 
posso fazer um?

É de fácil e rápida preparação; Requer muito pouco investimento 
monetário (é possível com menos
de 100€);

Vais receber antes de criares e 
entregares o curso (ou qualquer 
outro tipo de produto digital);

No final vais ter um excelente produto 
porque foi criado para responder às
necessidades e desejos dos teus
potenciais clientes.

O Teu Lançamento Semente

1 3
2 4
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Para o teu lançamento ser um sucesso e venderes as primeiras
cópias do teu produto digital, precisas de ter pessoas a assistir
ao teu evento.

E se estiveres mesmo a começar com poucos ou nenhuns seguidores 
e contactos na tua lista de email, tens de construir a tua base, a tua 
audiência, os teus primeiros fãs.

Existem três coisas que tens de fazer:

Produzir conteúdo
nas redes sociais;

Construir a tua
lista de emails;

Um avatar é uma personagem fictícia que representa um cliente 
ideal. Se tivesses de “fabricar” uma pessoa (o cliente dos teus 
sonhos), como seria esta pessoa? 

Pensa numa pessoa que gostarias de ajudar e responde 
a estas perguntas:

• Qual é o problema que resolves na sua vida?
• Qual é a sua maior dor? 
• O que é que a mantém acordada à noite?
• O que o assusta? Esta pode ser parecida à maior dor, mas poderá 

ser diferente. 
• Qual é o maior perigo que ela não consegue observar? (mas que 

tu consegues)
• Quais são as suas maiores oportunidades? 
• O que a espera após entrar em contacto com o teu produto/

serviço?
• Quais são os seus sonhos e esperanças? 
• Quem é ou o que aspira ser? 
• Qual é o seu maior sonho?

Identificar o
teu avatar;

Passo 1 - Constrói a tua Base

321
1. Quem é o teu avatar?
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• Qual é o problema que resolves na sua vida?
• Qual é a sua maior dor? 
• O que é que a mantém acordada à noite?
• O que o assusta? Esta pode ser parecida à maior dor, mas poderá 

ser diferente. 
• Qual é o maior perigo que ela não consegue observar? (mas que 

tu consegues)
• Quais são as suas maiores oportunidades? 
• O que a espera após entrar em contacto com o teu produto/

serviço?
• Quais são os seus sonhos e esperanças? 
• Quem é ou o que aspira ser? 
• Qual é o seu maior sonho?

• Em quem se tornaria o meu avatar se obtivesse consequências  
positivas  pela compra dos meus produtos? 

• Descreve o seu futuro num ano, 5 anos e 10 anos. Visualiza o seu 
futuro e sê o mais específico e concreto possível.

Após  a obtenção das respostas a estas perguntas 
(e elas vão mudar ao longo do tempo), 
vai-se tornar mais fácil criar e-mails, ofertas, 
anúncios e lançamentos, porque compreenderás 
com maior profundidade os seus desafios e
ambições.

• Quais serão as dores adicionais e frustrações na sua vida? 
• Quanto dinheiro não fará ou terá perdido? 
• O que estará a perder na sua vida? Sê o mais específico 

e concreto possível.
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Esta pergunta é extremamente importante. Ao descobrires onde 
o teu avatar se encontra na internet, consegues criar conteúdo e 
gerar autoridade nessas plataformas.

• Quais são os websites que o teu cliente de sonho já visitou?
• Em que fóruns ou message boards o teu cliente já participou?
• A que grupos de Facebook o teu cliente de sonho pertence ?
• Que influencers segue no Facebook & Instagram?
• Que podcasts ouve?
• Que newsletters de e-mails é que subscreve?
• Que blogs lê?
• Que canais do youtube segue?
• Que palavras-chave está a pesquisar no google para 

encontrar informação?

Produzir conteúdo é das coisas mais importantes num negócio 
online, e por vezes também aquela que é a mais complicada ao 
início.

E não é porque a criação do conteúdo em si é complicado… 
é lidar com os nossos medos, inseguranças e dúvidas!

“O que é que os meus amigos e familiares vão pensar de mim?”, 
“Não sou bom o suficiente para ensinar isto”, “Não nasci para 
isto… não tenho jeito para isto”.

Todos passamos por isto quando começamos a criar conteúdo, 
no entanto eu acredito profundamente que quando temos um 
conhecimento que pode ajudar pessoas, é nossa obrigação moral 
partilhá-lo com o mundo. 

Seja qual for a tua área, com certeza resolves o problema de 
alguém, e seria egoísta da tua parte não ultrapassares os teus 
medos, receios e limitações para chegares até essas pessoas.

Onde está o teu avatar na internet?

2. Produzir Conteúdo nas Redes Sociais
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Egoísta porque estarias a impedir que as pessoas (que estão à 
espera que tu encontres a tua voz para as servir) possam “beber” 
do teu conhecimento.

Estas pessoas estão à tua espera. 

Elas existem, e se tu nunca começares a criar conteúdo, 
a aparecer online e a ajudá-las, não as vais conhecer e como 
consequência disso elas vão continuar estagnadas com os seus 
problemas, sem o teu impacto positivo nas suas vidas.

“Ah… mas se começar a fazer muito conteúdo 
depois as pessoas aprendem tudo e já não 

precisam dos meus produtos...”

É muito provável que estejas a pensar isto, no entanto, quando as 
pessoas compram um produto digital, compram a transformação 
que tu lhes ofereces.

E o que é isto da transformação? 

Quando as pessoas entram no teu curso, elas têm um problema 
e no final devem sair do teu curso com esse problema resolvido. 
Este processo chama-se transformação.

Elas transformaram-se numa pessoa melhor. Provavelmente como 
resultado do impacto do teu produto digital aquelas pessoas são 
agora: melhores pais, melhores pintores, melhores empresários, 
melhores parceiros....

E apenas é possível atingir esta transformação através de um 
currículo estruturado, um processo com início, meio e fim. Um 
processo que lhes ensine o que precisam de aprender no 
momento certo, com os apoios, comunidade e recursos certos.

Um vídeo nas redes sociais não lhes providencia valor a este nível, 
mas posiciona-te como alguém que lhes consegue ajudar naquele 
assunto em específico.
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Alguns tipos de conteúdo são:

Entre outros.

Se precisares de ideias para conteúdo, faz uma pequena pesquisa 
de mercado acerca do teu avatar e do teu mercado. 

No teu conteúdo, evita utilizar palavras técnicas e foca-te em 
criar conteúdo que seja relevante e que as pessoas estejam a
pesquisar. 

No final deste documento, na secção de ferramentas, estão 
lá alguns websites que podes utilizar para gerar ideias.

A tua lista de emails é o maior ativo do teu negócio. Porquê?

Porque os teus seguidores no Instagram/Facebook/Youtube não 
são teus, nem os controlas! 

Se amanhã publicares algo “fora dos padrões” aceitáveis do
Instagram, a tua conta pode ser bloqueada, desativada ou até 
mesmo eliminada!

Puff! E assim, desaparece o teu negócio… Como é que vais
comunicar com os teus seguidores sem a tua conta?

Se tiveres uma lista com as informações de contacto dos teus 
potenciais clientes, tens a oportunidade única de comunicar com 
eles quando quiseres, como quiseres e sem ninguém no meio para 
atrapalhar a conversa!

VÍDEOS PUBLICAÇÕES NEWSLETTERS LIVESTREAMS BLOG PODCAST

3. Construir a tua lista de emails
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Se continuas a achar que o e-mail está “morto”, ficarás surpreso 
se te disser que o Email Marketing influencia em 50.7% a decisão 
de compra e é 40% mais eficaz para gerar vendas, do que a 
publicidade paga e as redes sociais (Instituto de Marketing de 
Conteúdo).

Se não queres deixar o teu negócio à mercê do vento, tens de ter 
uma lista de contactos!

E como constróis esta lista?

O primeiro passo é entender que nenhum ser humano faz algo 
sem uma motivação (motivo para ação). Por isso, para que as 
pessoas prestem as suas informações de contacto, deves 
oferecer-lhes algum tipo de recompensa em troca!

Esta recompensa pode ser um guia (como este que estás a ler), 
uma vídeo-aula, a inscrição num evento gratuito, um Livro, um 
Infográfico, um PDF….

A tua recompensa (ou lead magnet em Inglês) deve dar uma 
“vitória rápida”. Tem que ser algo que resolva algum problema de 
uma forma simples, rápida e descomplicada.

Uma boa recompensa tem as seguintes características:

• É de consumo leve e rápido
Não ofereças uma formação de 150h; 

• Providencia uma vitória rápida 
Resolve um problema que aflige o teu avatar; 

• Constrói uma relação com o consumidor
Conta-lhe uma história que gere conexão;

• Posiciona-te como autoridade 
Revela conhecimento específico na tua área/nicho;
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• Sugere uma grande promessa e mostra ser extremamente 
específico

Ex:“No Final deste Guia, Preencher o teu IRS será Canja” ou 
“Com as Estratégias deste Vídeo conseguirás Treinar o Teu Gato 
para Nunca Mais Arranhar o Sofá”); 

• Incentiva a ação
No final da recompensa envia-os para as tuas redes sociais, 
por exemplo.

Após a criação da tua recompensa, cria uma página onde as
pessoas introduzem os seus contactos, para serem adicionadas
à tua lista e receberem a tua recompensa. 

No final deste guia tens uma secção de “Ferramentas” que te 
ajudará a montar tudo isto.

Neste passo, vais enviar um email à lista de email que criaste (ou 
criar um inquérito nas redes sociais) e questionar quais são as suas 
maiores dores e dificuldades que as pessoas têm relativamente ao 
teu assunto e ao produto que pretendes lançar.

Após questionares a tua lista e perceberes quais são os seus
problemas e em que áreas necessitam de ajuda, vais criar o teu 
conteúdo de pré-lançamento.

Este conteúdo pode ser entregue em vários formatos:

• Workshop/Masterclass Online ao Vivo
• Um vídeo gravado
• Um artigo de blog
• Ou até mesmo um email

Passo 2 - Questiona a tua Lista

Passo 3 - Cria o teu Conteúdo de Pré-Lançamento
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Eu recomendo o primeiro, fazer um evento ao vivo, no entanto, 
compreendo que para algumas pessoas possa ser um pouco
assustador e por isso as outras opções também são válidas.

Neste conteúdo vais:

• Começar com uma pequena introdução 

• Transição para a venda

• Tópicos do curso e formato de entrega
• A venda

• Ensinar

• Quem tu és
• O assunto do vídeo/publicação
• Responde a algumas perguntas que recebeste no questionário

• Isto é para ti se…
• Fala acerca da transformação…
• Fala de escassez (apenas x vagas disponiveis)
• Demonstra autoridade (algo que prove que sabes do que falas)

• Aborda objeções
• Clarifica e sumariza a oferta
• Reforça a transformação
• O que vão receber no produto (módulos, pdf’s, aulas, 

mentorias etc.)
• Bónus - a transformação e beneficios
• Revelação do preço
• Garantias
• Fecha com escassez (apenas x vagas disponiveis)
• Instruções de como comprar
• Chamada à ação

• Ensina de forma superficial os conteúdos do teu produto digital
• Explica como cada tópico contribui para a sua transformação 

- os benefícios e resultados de aplicar o que ensinas
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Utiliza uma plataforma como a Hotmart para construir uma página 
de venda para o teu produto, abre as inscrições e voilá! Tens os 
teus primeiros clientes e este é o começo do teu negócio digital.

Antes de cada aula, envia um email a questionar os tópicos onde 
existem mais dúvidas e desafios e com base nas respostas,
prepara o conteúdo para as aulas.

Normalmente, esta é a fase em que as pessoas têm mais
dificuldade.

Agora, que já compreendes a estratégia, é hora de colocar as 
mãos na massa!

E isto pode ser muito fácil ou mais díficil, dependendo do teu nível 
de especialização nesta área (que pode ser nenhum).

Por isso, existem dois caminhos:

Uma ferramenta “básica ou iniciante”, não quer dizer que seja 
mais fraca em termos de funcionalidades. Esta ordem foi
construída com base na facilidade de utilização.

(Iniciante e + Fácil)
Optas por uma ferramenta “all-in-one”, com tudo 
que precisas num só sítio;

(Avançado e + Díficil)
Optas por várias ferramentas que depois
interligarás.

Ferramentas

1
2

Passo 4 - Entrega o teu Produto!
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Utiliza uma plataforma como a Hotmart para construir uma página 
de venda para o teu produto, abre as inscrições e voilá! Tens os 
teus primeiros clientes e este é o começo do teu negócio digital.

1. Leadpages
2. Kajabi
3. Systeme.io

1. Answer the Public
2. Google Trends
3. SEMRush
4. Inquéritos nas redes sociais
5. Inquéritos à lista de emails

Ferramentas sobre as quais tenho preferência pessoal, sem 
qualquer tipo de afiliação.

1. Elementor + WordPress
2. ClickFunnels ou Systeme.io
3. Kajabi
4. Leadpages

1. ActivCampaign
2. Mailerlite
3. GetResponse

Iniciante:

Avançado

Ferramentas de E-mail Marketing:

Ferramentas de Criação de Páginas:

Pesquisa de Mercado:
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Existe uma grande oportunidade no digital para transformar 
qualquer conhecimento ou paixão num negócio lucrativo que nos 
permite atingir a liberdade financeira, geográfica e temporal. 

Mas esta oportunidade só está disponível para quem investir em 
si, no seu conhecimento e acima de tudo executar.

Mesmo que não faças tudo o que ensinei aqui hoje, pega num 
pedaço de papel e numa caneta e anota 1 coisa que podes retirar 
deste guia e aplicar ainda esta semana no teu negócio.

Estou cá para te ajudar com o que for preciso.

Passa pelo meu instagram onde publico conteúdo motivacional e 
educativo diariamente. Clique aqui para aceder ao Instagram

Passa pelo meu youtube onde publico aulas e entrevistas com
empreendedores digitais. Clique aqui para aceder ao Youtube

E junta-te ao meu canal de telegram onde partilho conteúdos
cruciais para o teu sucesso no digital. Clique aqui para aceder ao 
Telegram

Um grande abraço e até breve!

Rafael Guerreiro

Conclusão

https://www.instagram.com/mktrafael/
https://www.youtube.com/channel/UCz9r6s2zDBxP6OGkJ9VZoww
https://t.me/joinchat/7cSB3Dulxq83MzE0
https://t.me/joinchat/7cSB3Dulxq83MzE0


Passo-a-passo como criar e vender o teu 1º produto digital do zero.



Com apenas 20 anos, o Rafael empreende no digital desde os 12. 
Trabalha como consultor e especialista de marketing digital em 
mercados internacionais como EUA, Alemanha, Holanda, entre 
outros.

Aos 16 anos, enquanto ainda frequentava o liceu, fundou a
agência digital – “SlashWeb”, sendo mais tarde reconhecida como 
uma das 50 startups mais inovadoras a marcar presença no palco 
central durante a cerimónia de abertura da WebSummit 2018.

Todos os anos investe milhares de euros em formação e grupos 
exclusivos onde tem a oportunidade de aprender e trocar ideias 
com as maiores referências de empreendedorismo e marketing 
digital do mundo.

Para além disto, é também formador convidado na Escola de 
Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve (ETICAlgarve) e nas 
suas próprias formações e iniciativas digitais.

Quem é Rafael Guerreiro


