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IN
TRO
DU
ÇÃO

Mas esse movimento tem um preço. Você 

precisa se esforçar cada vez mais para

ganhar autoridade no seu mercado e fazer 

com que o seu público perceba você como 

uma melhor opção do que seus concorrentes.

Mas como conseguir atrair a atenção de 

pessoas em um cenário extremamente 

saturado de informações para todos os

lados? Como fazer com que o seu email

seja lido e o do concorrente não?

Como fazer com que o seu público se

interesse mais pelo seu produto sabendo 

que a sua atenção está dividida com outras 

milhares de possíveis ofertas e distrações

que podem existir?

A resposta para essas questões é o que

vamos tratar neste material. Ao longo deste 

ebook você terá acesso a mais de 70 modelos 

de headlines, no entanto, não são modelos 

quaisquer, são modelos testados e validados 

pelo mercado digital.

Então, pega papel, caneta, procure um lugar 

confortável para sentar e vamos juntos!

Boa leitura!

Cada vez mais observamos, no universo 

digital, pessoas e empresas brigando e 

competindo todos os dias pela atenção dos 

seus públicos de interesse. Se levarmos em 

consideração o fato de que, praticamente, 

todo brasileiro possui um endereço de email, 

essa competição fica maior ainda.

Esse cenário está cada vez mais nítido, 

principalmente quando pensamos na

venda de produtos digitais, como cursos 

online, ebooks, entre outros. São cada vez

mais pessoas entrando para o maravilhoso 

mundo dos negócios digitais.
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A IMPORTÂNCIA DE 
BOAS HEADLINES

Você já deve ter ouvido aquela expressão “a primeira impressão

é a que fica”, não é mesmo? No marketing digital, o que reflete

a primeira impressão do seu conteúdo são as headlines.

Não importa se você produz cursos online, ebooks, trabalha como 

afiliado ou fazendo dropshipping, a sua audiência sempre terá

contato com o seu conteúdo através de uma headline. Obviamente, 

essa headline precisa ser boa o suficiente para atrair as pessoas

para a sua oferta.

Headlines são nada mais, nada menos, do que títulos ou manchetes. 

No meio do marketing digital os títulos dos textos são chamados de 

headlines. Quanto mais atrativa a headline, maior a probabilidade

de uma pessoa consumir aquele conteúdo.
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A importância de boas Headlines
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Segundo uma pesquisa da Convince & 

Convert, 35% dos destinatários abrem um 

email levando em conta somente o título

do mesmo. E, de acordo com a mesma 

pesquisa, 69% dos destinatários marcam

um email como spam levando em conta 

somente a headline.

Ainda falando sobre números, a empresa 

OutboundEngine levantou os seguintes dados: 

os dois fatores que mais influenciam as taxas 

de abertura de emails são o endereço do 

remetente (64%) e o título (47%).

Apenas com esses dados já é possível 

perceber como escrever boas headlines para 

email marketing é fundamental. Um título mal 

escrito pode resultar na não abertura do seu 

email e, consequentemente, em uma queda 

nas suas vendas.

A importância de boas Headlines

Marcam um email
como spam levando em
conta apenas a headline

69%

https://hubs.ly/H0rWqb-0
https://hubs.ly/H0rWqb-0
https://hubs.ly/H0rWpXP0
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Muitos copywriters dizem que o certo é 

“gastar 80% da produção de uma copy 

pensando na headline e os outros 20% 

pensando em todo o resto”. E o objetivo deste 

ebook é fazer todo o trabalho de pensar 

nas headlines para você. Dessa forma, você 

pode focar todas as suas energias em outras 

etapas do seu negócio.

Basta você pensar em quantos emails você 

recebe por dia. Provavelmente, muitos. São 

emails de trabalho, amigos, promoções, 

newsletters e várias outras coisas. Talvez você 

até abra todos eles, mas dificilmente lê todos. 

Essa é a realidade de todas as pessoas que 

possuem uma conta de email. E não são 

poucas, já que estima-se que o número de 

emails em 2020 deve chegar a 3 bilhões.

Então, se você quer vencer a concorrência e 

se destacar na caixa de entrada de seus leads, 

precisa saber quais são as headlines que mais 

funcionam para email marketing.

A importância de boas Headlines
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O EMAIL MARKETING 
NÃO MORREU

Há quem diga que o email marketing morreu. Muitos acreditam que, 

após as redes sociais, as pessoas não consomem mais conteúdo ou 

fecham vendas através de email. No entanto, isso é um completo 

engano. Veja alguns números para provar isso:

Depois desses dados, você ainda acredita que o 
email marketing morreu?

99% dos consumidores checam suas caixas de email diariamente 

(DMA Insights);

72% das pessoas preferem receber conteúdos promocionais por 

email do que via redes sociais (MarketingSherpa);

44% dos destinatários de email realizam ao menos uma compra 

por ano baseado em um email promocional (Convince & Convert);

Email é quase 40x melhor na aquisição de clientes que Facebook e 

Twitter (McKinsey & Company).

https://hubs.ly/H0rWr1J0
https://hubs.ly/H0rWr4y0
https://hubs.ly/H0rWqb-0
https://hubs.ly/H0rWr5Y0
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Segundo um levantamento da Custora, durante a Black Friday,

o email foi o maior canal de marketing nos Estados Unidos,

gerando 25,1% de todas as transações. Atrás do email vêm as buscas 

orgânicas com 21,1% das transações e 16,3% de busca paga. Enquanto isso, 

as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest) contribuíram

com apenas 1,7% das vendas.

Logo, estratégias de email marketing devem ser constantes em sua 

empresa. Na verdade, se você ainda não as faz, está perdendo uma

grande oportunidade. Além de vendas, você pode usar o email para 

estreitar laços com a sua audiência, anunciar novos produtos/serviços

e produzir conteúdo relevante.

O Email Marketing não morreu

25,1%

21,1%

16,3%

1,7%

Email Marketing

Buscas Orgânicas

Busca Paga

Redes Sociais
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77 MODELOS DE 
HEADLINES PARA 
EMAIL MARKETING

Agora que você já sabe a importância de uma boa headline e tem a 

certeza que o email marketing não morreu, está na hora do assunto 

principal desse ebook!

A seguir você verá 77 Modelos de Headlines para Email Marketing, basta 

copiar e colar em suas campanhas. As partes que estão em destaque, 

obviamente, devem ser trocadas de negócio para negócio. Mas o 

efeito é o mesmo.

Para facilitar a sua procura por headlines que tenham fit com o 

seu negócio, elas estarão separadas em 10 modelos, que são: Fato 

Comprovado, Autoridade, Facilidades, Desejo, Números, Descoberta, 

Prova Social, Escassez, Medo e Segredo.
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Fato Comprovado

Em geral, as pessoas não gostam de ter trabalho e não querem ter 

que descobrir coisas novas. Por isso as headlines do modelo Fato 

Comprovado são tão impactantes. Logo de cara você já diz que

tem algo validado, ou seja, a pessoa só precisa aplicar!

Obviamente, para usar esse modelo de headline, você precisa você 

precisa possuir um método diferenciado e que, de fato, funcione. Não 

adianta você chamar a atenção do lead na headline e não entregar

o prometido ao longo da oferta.

Se você criou um método revolucionário ou usou uma nova 

metodologia para alcançar um objetivo, o melhor jeito de distribuir esse 

conteúdo é usando a headline do modelo Fato Comprovado.

Veja mais Headlines do modelo Fato Comprovado:

Uma Maneira 100% Garantida de [ter seu Negócio Online]
sem [precisar de grandes investimentos]!01.

02.

03.

04.

Finalmente! Uma maneira Comprovada de [Perder Peso]
sem [fazer dietas absurdas]!

[FATO CONCRETO] Como Criar [Um Funil de Vendas]
em menos de [1 hora]

Como eu consegui [fazer 10 vendas] [sem investir em anúncios] 
[em apenas 3 dias] - Funciona para qualquer negócio!
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Fato Comprovado

Manual [do Empreendedor]: TUDO o que você precisa saber 
antes de [Começar a Criar seu Negócio Próprio]06.

07.

11.

08.

12.

09.

13.

10.

14.

Como [adestrar seu cachorro] sem precisar de um profissional 
(Funciona em 100% dos casos)

Conheça agora o único jeito comprovado de [voltar à forma 
depois da gestação] [fazendo exercícios em casa]

Um método 100% eficaz para você [ter um corpo sarado]
sem [ficar horas na academia]!

[ESTUDO DE CASO] [100] [novos clientes] em apenas [9 dias]

Uma Metodologia testada e aprovada para [aprender alemão] 
sem [precisar contratar um professor particular]

Aplique estas [3 receitas secretas] e [melhore sua pele
em 100%]

[FATO CONCRETO] Como criar e lançar [um e-commerce]
em menos de [12 dias]

A tática que eu usei para [ler 1 livro por dia] por [30 dias 
consecutivos]

05. Guia Definitivo para [Criar seu Curso Online]
(Método Comprovado)
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Autoridade

A grande vantagem desse modelo de headline é que você usará a 

autoridade de uma pessoa ou empresa. Por exemplo, o que é mais 

interessante?

Percebe como, no segundo caso, você tem a autoridade de ter morado 

10 anos em um país de fala inglesa? As pessoas vão acreditar muito 

mais no seu método, afinal, você usou ele para aprender a falar inglês.

O gatilho mental da autoridade é um dos mais poderosos que existem, 

pois as pessoas têm o costume de seguir aqueles que estão em posição 

de autoridade. É claro que para usar esse modelo, você ou a sua 

empresa precisam ser autoridades em algo. Caso contrário, será uma 

proposta enganosa.

 - Mulher ensina um método para qualquer pessoa falar inglês fluente;

ou

 - Brasileira que mora em Londres há 10 anos ensina um método para

qualquer pessoa falar inglês fluente;
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Autoridade

[Personal Trainer] revela os segredos para [perder peso]
sem [gastar horas na academia]15.

16.

20.

17.

21.

18.

22.

19.

[Dermatologistas] descobrem [como ter uma pele perfeita]
sem [uso de medicamentos agressivos]

Especialista em [Marketing Digital] revela o segredo para
[ter um negócio lucrativo] em  [menos de 6 meses]

Como um [médico paulista] descobriu uma [maneira simples, 
rápida e segura] de [emagrecer] sem [dietas restritivas]!

[Professor] descobre como [ganhar R$3 mil] em [15 dias] [dando 
aulas pela internet]

[Professor universitário] ensina [como iniciar seu próprio curso 
online] com [baixo investimento inicial e alto retorno]

[Designer do Google] ensina [como editar fotos 
profissionalmente] com [apenas alguns comandos]

O que os [neurocirurgiões] fazem quando têm [dor de cabeça]?

Veja mais Headlines do modelo Autoridade:
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Facilidades

Todos nós gostamos de facilidades, não é mesmo? As headlines que 

exploram a simplicidade das coisas têm uma taxa de conversão muito 

alta, pois as pessoas sempre querem pegar o caminho mais fácil.

Se você tem um produto/serviço que é capaz de resolver tarefas de 

modo simples, rápido e fácil, você deve usar isso nas suas headlines.

Aprender a tocar piano, por exemplo, não é algo fácil. Muitos pianistas 

dizem que passaram anos treinando e se aperfeiçoando. No entanto,

se você tem um método simples em que qualquer pessoa pode 

aprender a tocar piano em apenas 5 meses, você precisa explorar

ao máximo isso, tendo em vista que é o seu diferencial.
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Facilidade

Você está pronto para [aprender a tocar piano] sem [precisar 
se matricular em uma escola]?23.

24.

28.

25.

29.

31.

26.

30.

27.

Qualquer um pode [ter um corpo sarado] sem [ficar horas
na academia]!

Tudo o que você precisa saber para [ganhar dinheiro na 
Internet] usando apenas [seu conhecimento]

Como [investir na bolsa de valores] em [3 passos] simples!

Agora você pode ter [a empresa] dos seus sonhos – Mais barato 
e mais rápido do que você imagina!

Ótima Notícia: Agora qualquer pessoa pode [adestrar seu 
cachorro] sem [precisar contratar um profissional]!

Tudo o que você precisa é [um computador e uma conexão com 
a Internet] e você já estará pronto para [ter seu curso online]

Superfácil: [7 Atitudes] simples que os profissionais de [desenvolvimento 
pessoal] usam para [terem mais rendimento diário]

Duplique facilmente seu sucesso se usar os mesmos segredos
que usei para [ter um corpo sarado] [sem ficar horas na academia]

Veja mais Headlines do modelo Facilidades:
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Desejo

O ser humano é movido a desejos. Seja a vontade de ter uma casa 

maior, ganhar mais dinheiro ou ter mais tempo para passar com a 

família, todos nós possuímos infinitos desejos. E, em geral, estamos

muito dispostos a fazer coisas que irão nos aproximar desses desejos.

O trabalhador que não tem muito tempo para curtir a família, faria

de tudo para trabalhar em um lugar onde ele pudesse sair mais cedo 

e passar o resto do dia com a família. Se você tiver a solução para isso, 

como a criação de um negócio online, por que já não usar logo

na headline?

Vale lembrar que a headline é o primeiro e, em alguns casos, o último 

contato do lead com a sua oferta. Então o título do seu conteúdo 

precisa ter muita força, só assim o potencial cliente irá lê-lo. Logo,

não se acanhe de apontar uma dor logo de cara!
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Desejo

Você deseja [ter um corpo sarado] sem [ficar horas na 
academia]? Então siga estes [5 passos] e resolva seu problema32.

33.

37.

34.

38.

35.

36.

Você, realmente, deseja [acabar com as espinhas do seu rosto] 
apenas [usando receitas caseiras]?

Já pensou em gerar [mais vendas] [através do Facebook]?

Quer acelerar [o seu aprendizado]? Você precisa ler
isto primeiro!

Se você deseja saber o que eu sei sobre [investimentos], você não 
pode deixar de [ler este e-book]. Nele eu revelo como eu [ganhei 
R$126.344,82 em único dia na bolsa de valores]!

Por que todo mundo quer saber sobre [esses investimentos]?

Você gostaria que [o seu dinheiro durasse mais]? Então este
conteúdo é para você!

Veja mais Headlines do modelo Desejo:
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Números

As headlines que usam números têm um efeito bem parecido com 

as que apontam fatos comprovados. Isso acontece porque quando 

mostramos os números de uma determinada coisa, passa uma maior 

autenticidade para essa coisa.

Você falar “resolva seu problema em alguns passos” pode ser

algo muito geral. O que são “alguns passos”? Talvez, para você,

sejam 5 passos. Mas, para outra pessoa, podem ser 10 passos.

Entende a diferença?

No entanto, quando você diz “resolva seu problema em 7 passos”,

fica muito claro que você já testou esse método e, de fato,

somente 7 passos são o suficiente para resolver a situação.
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Números

[7 exercícios] que você pode [fazer em casa para manter a 
saúde em dia]!

39.

40.

44.

41.

45.

42.

43.

[10 estratégias] vencedoras para [aumentar suas vendas hoje 
mesmo]!

[09] truques que vão transformar você em [um autêntico Chef 
de cozinha]

As [11 maneiras] mais rápidas e eficientes [de secar a barriga]

Existem [seis] tipos de [empreendedores]. Qual o seu?

[47] Razões para você [comer salada no almoço]!

[Mais de 37] [livros do Stephen King] Grátis para você baixar!

Veja mais Headlines do modelo Números:
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Descoberta

No ano de 1500 as primeiras caravelas chegavam a Ilha de Vera Cruz 

que, atualmente, é conhecida Brasil. Ao desembarcar na praia e 

encontrar vários nativos, os portugueses ficaram encantados com

a descoberta. Eles não acreditavam no que estavam vendo.

Mesmo depois de 720 anos a realidade continua a mesma: todos nós 

somos fascinados por descobertas! Seja por curiosidade, angústia ou 

qualquer outro motivo, nós sempre estamos em buscas de novas coisas.

Se você descobriu algo que pode mudar a vida de uma pessoa, 

compartilhe essa descoberta e faça a diferença. No entanto, se o seu 

objetivo é alcançar o maior número de pessoas possíveis, anuncie um 

pouco dessa descoberta logo na headline.
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Descoberta

Descubra agora mesmo [como perder as gordurinhas]
com [apenas alguns minutos de exercícios diários]

46.

47.

51.

53.

48.

52.

54.

49.

50.

Descubra aqui a melhor maneira de [criar e lançar um curso 
online] sem [gastar com estrutura]!

[O Marketing de Afiliados está saturado?] Descubra a verdade!

Saiba como [melhorar sua vida financeira] sem [trabalhar 
dobrado] e sem [contar com um prêmio na loteria]

Descubra como eu melhorei [a minha memória]
em apenas [7 dias]!

Descubra de forma prática como [alavancar sua carreira]

Você está prestes a descobrir [os 7 melhores destinos] [para 
viajar na lua de mel] – Clique e Descubra!

Como uma nova descoberta transformou um [rapaz tímido]
em um [sedutor]

Faça este teste de [1 minuto] e descubra que tipo de
[empreendedor] você é!

Veja mais Headlines do modelo Descoberta:
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Prova Social

O gatilho mental da Prova Social é um dos mais poderosos de todos, 

tendo em vista que as pessoas são embaladas por depoimentos 

positivos. Grande parte disso é explicado pelo Fear of Missing Out,

ou seja, o medo que as pessoas têm de perder experiências incríveis

que os outros estão vivendo.

Esse gatilho é tão importante que ele é usado por todas as grandes 

marcas. Por exemplo, quando um ator faz stories no Instagram dizendo 

estar usando uma determinada marca, nada mais é do que uma prova 

social. É natural pensarmos “se esse ator está usando esse produto

é porque é bom mesmo!”.

Sempre que possível use provas sociais logo na sua headline!
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Prova Social

Como [127 pacientes] [aumentaram a sua autoestima]
em apenas [2 meses]. Nós temos a prova!

55.

56.

57.

58.

59.

Usando apenas [esta técnica] eu aumentei [minha conversão] 
em [227%] em [5 dias]!

Conheça [os óculos de sol] testados e aprovados [pelo Bruno 
Gagliasso]!

Por que todas as [atrizes de Hollywood] só usam [este batom?]. 
Especialista explica!

O [curso online] que fez com que a [blogueira Boca Rosa saísse
de 9.394 seguidores para 7,2 milhões] em apenas [8 meses]

Veja mais Headlines do modelo Prova Social:
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Escassez

O ser humano é apaixonado por coisas escassas! Sejam Ferraris, casas 

na praia ou anéis de diamantes, nós sempre queremos e almejamos 

coisas que são escassas. Obviamente, esse sentimento nasceu da 

premissa que “tudo o que é escasso, é melhor”.

Só é possível criar escassez para algo que é finito, então muito cuidado 

ao usar headlines desse modelo. Se você está ministrando um curso 

online com aulas prontas, fica evidente que não existe escassez nisso,

se você a usar na sua headline, poderá passar por um enganador.
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Escassez

[SOMENTE HOJE] Minhas técnicas de [compra de tráfego 
reveladas] com [51%] de desconto!60.

61.

62.

63.

65.

64.

E-book Gratuito: Tudo sobre [como perder peso após
a gestação] (Por tempo Limitado)

[Escola técnica] abre apenas 7 novas vagas para quem
deseja [tornar-se programador]

[Apple] anuncia que restam [poucas unidades] do novo iPhone 
11 no Brasil. Veja lojas que ainda possuem um exemplar!

O [curso de medicina] é um dos mais concorridos, pois possui poucas 
vagas muitos candidatos. Saiba como ser aprovado ainda esse ano!

[TAM] informa: [Vôo para Paris com 91%] de lotação máxima!

Veja mais Headlines do modelo Escassez:



28

Medo

Medo e ganância são os sentimentos que mais fazem as pessoas 

saírem do lugar. Seja o medo de perder o grande amor ou a ganância 

em ser a pessoa mais rica da cidade, o ser humano está muito disposto 

a fazer o necessário para conseguir isso.

Além disso, somos muito mais propensos a fugir da dor do que se 

aproximar do prazer. Ou seja, preferimos algo que vai nos evitar uma 

dor a algo que vai nos causar uma sensação de prazer. Por isso o 

gatilho do medo é tão poderoso.

Por ser tão forte assim, ele deve ser usado com cautela. Afinal, ninguém 

quer causar uma histeria coletiva no país, né? Certa vez, uma empresa 

criou uma headline dizendo que o fim do Brasil estava muito próximo. 

Essa empresa lucrou muito com aquele produto, no entanto, deixou 

muitas pessoas preocupadas e ansiosas. Logo, cuidado!
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Medo

Você comete estes erros básicos [na sua empresa]? Então ela 
está com os [dias] contados...66.

67.

68.

69.

71.

70.

Como se livrar do perigo [de sofrer um infarto] [aos 40 Anos!]

Um pequeno erro que custou [R$80.543,33] a [este empresário]. 
Não cometa o mesmo erro que ele...

Você está preocupado(a) com a sua [saúde]?

Você tem medo de [falar em público]? Veja o método que eu desenvolvi 
para perder esse medo e [virar um palestrante conhecido mundialmente]!

[Depressão]: Preste Atenção para estes [7 indícios]. O número 6 é 
preocupante!

Veja mais Headlines do modelo Medo:
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Segredo

O nome, por si só, já diz muito, não é mesmo? Afinal, quem não

gosta de um segredinho?

Segredos têm o mesmo efeito que coisas escassas, tendo

em vista que apenas uma pequena parcela das pessoas terão

acesso a aquela informação. Logo, são headlines que têm

uma taxa de conversão muito alta.

O Segredo que fará [os homens se encantarem por você]!72.

73.

74.

75.

77.

76.

Conheça de perto os segredos dos [adestradores] e descubra como 
[adestrar o seu cachorro] [com apenas 30 minutos de treinamento por dia]

[Copywriting]: O Segredo [por trás dos textos que
vendem milhões]

Um incrível Segredo para [poupar dinheiro] [eliminando 
pequenos hábitos]

O Segredo por trás dos [lançamentos milionários] (Quase 
ninguém conhece)

[Marina Ruy Barbosa] revela o segredo que a fez conseguir [ter uma
pele de dar inveja]

Veja mais Headlines do modelo Segredo:
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O SparkFunnels é uma ferramenta para criação de 
funis de venda e automação de email marketing. 
Ele possui todas as funcionalidades necessárias para 
colocar um funil de vendas em execução:

Acompanhamento de leads;

Base ilimitada de leads;

Automação de fluxo de email marketing;

Templates de email;

Suporte para exibição de webinars; 

Relatórios de métricas de cada etapa do funil;

Templates para landing pages com estruturas testadas e aprovadas.

https://hubs.ly/H0r-kqs0
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Conheça o SparkFunnels

O intuito do SparkFunnels é fazer com que você, empreendedor(a), 

não perca tempo e energia com as partes técnicas na hora de

montar um funil de vendas e, dessa maneira, foque apenas no

que é importante de fato: obter resultados com as suas

estratégias de marketing.

Além de ser uma ferramenta completa, o SparkFunnels também 

é muito simples de se usar. Não é necessário buscar por agências 

de marketing, programadores e nem designers para criar um funil. 

Como os modelos são praticamente prontos, bastam algumas 

personalizações rápidas e seu funil pode ser colocado no ar em 

questão de minutos.

Se você soube aliar as praticidades do SparkFunnels com os modelos 

de headlines passados nesse material, você tem tudo para multiplicar 

as suas vendas!

https://hubs.ly/H0r-kqs0
https://hubs.ly/H0r-kqs0
https://hubs.ly/H0r-kqs0
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CON
CLU
SÃO

E aí, está preparado para criar headlines 

altamente persuasivas e fazer com que todos 

os seus emails sejam lidos por seus leads?

Esperamos que você consiga aproveitar ao 

máximo todo o potencial que esse material 

pode proporcionar a você e ao seu negócio.

Temos certeza que, ao fazer bom uso dos 

insumos e ensinamentos aqui apresentados, 

você tem tudo o que precisa para impactar 

positivamente cada vez mais pessoas para 

alavancar ainda mais as suas vendas.

Conhecer todos os aspectos que fazem uma 

headline ser ou não chamativa e persuasiva 

requer bastante estudo de sua persona, de 

gatilhos mentais que podem ser usados para 

atrair essa persona e, sem dúvidas, fazer 

muitos testes para avaliar o que funciona mais 

ou menos em cada situação.

Agora a bola está contigo. Desejamos muito 

sucesso e que você coloque as lições desse 

material em prática o mais breve possível.

Até a próxima e boas vendas!
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Conheça a HeroSpark

SOBRE A

A HeroSpark é uma solução para 

empreendedores digitais que utiliza o 

talento de seus clientes como matéria-

prima para construir um business online. 

A empresa nasceu da fusão entre Edools 

e EADBOX, startups que até então eram 

referência na área de edtech -

e concorrentes.

Elencada entre uma das 10 melhores 

startups do Paraná, a HeroSpark já conta 

com mais de 1.600 clientes, mais de 6 

milhões de alunos e está presente em 

mais de 20 países, se tornando líder de 

mercado na América Latina.

Somos referência em 
empreendedorismo digital!

 clientes

de pessoas impactadas

cursos online

Presença em mais de

+1.600

7 milhões

+120 Mil

20 países

https://hubs.ly/H0r-kcx0
https://hubs.ly/H0r-kcx0
https://hubs.ly/H0r-kcx0
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