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“Use a sua vida para animar o seu 
copy. Se algo mexe com você, é 
provável que também toque outra 
pessoa”. 

David John Abbott





Dedicatória 
Dedico este e-book aos profissionais de comunicação e marketing, e a 

todos que se interessam por essa área. 

É incrível as possibilidades que esse mundo trás para nós, como 

produtores de conteúdo. A escrita persuasiva é fundamental em 

diversos processos que envolvem a estratégia de marketing de uma 

marca.

O conceito de copywriting sempre existiu, mas o termo ainda está 

sendo difundido em especial no nosso país. A maior parte das pessoas, 

exceto as que trabalham no setor, desconhecem a profissão. 

Por isso, procurei escrever da forma mais didática possível, com 

exemplos cotidianos para aproximarmos essa prática da nossa 

realidade. 

Assim, podemos aprender um pouco mais e reconhecer a importância 

dessa especialidade para a comunicação presente e a do futuro.  
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PREFÁCIO
Estudar comunicação é um processo e um aprendizado diário. Nós 

estamos tão habituados e inseridos no mercado e no universo do 

consumo, que mal prestamos atenção quando somos pegos por alguma 

ação de marketing. 

Faz parte da nossa rotina, às vezes de forma inconveniente ou 

inconsciente. Na maior parte dos casos, também é do nosso 

comportamento querer adquirir bens e se apropriar de uma marca. 

Bom, é o que alguns estudiosos afirmam ser a cultura do consumo. 

Aliás, esse é um trabalho que tem sido feito pelo marketing, entender 

cada vez mais os padrões de consumo das pessoas e produzir conteúdos 

especializados para cada fase do processo de compra e venda. É o que 

chamamos da jornada do cliente, e sou suspeita para falar o quão acho 

interessantíssimo conhecer os passos da nossa persona. 

Vale ressaltar que em cada etapa do marketing, é criada uma série 

de materiais de acordo com cada objetivo do branding, seja para 

reconhecimento de marca ou venda direta de um produto por exemplo. 

Podem ser criados anúncios em diversos formatos, como posts no 

Instagram ou banner no YouTube, além disso também é trabalhado o 

conteúdo orgânico como e-mail marketing e artigos. 

Todo esse planejamento envolve uma série de profissionais 

especializados nas mais diversas funções que se complementam, 

como designer e gerenciador de tráfego, dentre muitas outras mega 

importantes. E tem o copywriter, responsável pela redação persuasiva, 

pelas chamadas e textos desses materiais. 

Neste e-book, você vai saber o que é, a história, como usar e tudo o 

que você precisa saber sobre a prática de Copywriting. Mas antes de 

começar a ler, uma dica: escreva. 

Escreva sobre o que quiser e sobre o que for demandado no seu 

trabalho, caso já atue com redação. Aqui, a prática é essencial para 



ver o que funciona e o que converte. E ainda, o hábito de fazer seus 

próprios originais estimula sua criatividade. 

Tudo bem se as ideias forem embora e você precisar dar um tempo, 

mas volte para essa sua moderna máquina de escrever para continuar. 

A persistência também é fundamental para você produzir bons copys. 

E claro, muito estudo. Que tal aprender sobre Copywriting do zero? Vem 

comigo pelas próximas páginas. 
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INTRODUÇÃO
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Tão antigo quanto o comércio, está o marketing. A comunicação em 

volta do produto, serviço ou alguma ideia é de extrema importância 

para o sucesso das suas vendas e para a divulgação da sua mensagem.

Sobre o poder de influenciar e ser influenciado, a escrita persuasiva faz 

toda a diferença na produção de conteúdo para marketing. 

Você já comprou alguma coisa porque muita gente estava adquirindo 

determinado produto? Ou se interessou por algum curso pois as vagas 

estavam acabando? Aposto que já tenha contratado um serviço porque 

algum especialista recomendou, não é mesmo? 

É natural do ser humano ser convencido por esses mecanismos de 
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influência, dentre outros que regem nossa postura. 

Mas como desenvolver a prática de persuadir? E ainda, fazer isso em 

forma de texto?

É o que vamos aprender nos capítulos a seguir. 
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1. Vender com palavras 
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Que as palavras têm poder, a gente já sabe. Mas saber usá-las da 

melhor maneira para vender é um desafio, embora façamos isso todo 

dia sem perceber.

Como assim? A gente se vende. Tentamos convencer o outro das 

nossas opiniões, e até nos convencemos de tomar algumas decisões 

em dilemas constantes.

Me atrevo a dizer que o principal objetivo do marketing é vender, seja 

um produto, um serviço, uma ideia, uma perspectiva. Em comunicação, 

os textos usados para os mais diversos fins e materiais têm grande 

importância de como a mensagem chega na persona. No caso, me 

refiro à escrita comercial. 
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Gosto muito do exemplo do carro do ovo. De certo, você já deve ter 

ouvido: O carro do ovo está passando na rua da sua casa agora! Leve 

30 ovos por R$ 10,00. 

É comum as pessoas se referirem ao carro de som como propaganda 

porque é óbvio: propaga uma mensagem. Mas é muito mais que isso. O 

conteúdo transmitido é um texto com objetivo de gerar vendas. Além 

disso, ele provoca uma sensação de urgência, como uma oportunidade 

única naquele dia, ou naquela semana.

Parece uma simples escolha de palavras, porém cumpre a estrutura 

perfeita de uma estratégia de venda: chama atenção do público-alvo 

pelo som, gera interesse pelo texto anunciado, provoca desejo pela 

técnica de urgência e finaliza com a oferta. Genial. 

Esse texto comunicado com intenção de despertar o interesse para 

venda, e chamar a persona para a ação, no caso, fazer a pessoa sair da 

casa dela para comprar o ovo, é o copy.



2. O que é copywriting?





A Arte da Escrita Persuasiva 25

O Copywriting é uma técnica de escrita persuasiva utilizada para 

levar o receptor da mensagem a realizar alguma ação. É uma das 

especialidades que compõem a estratégia de marketing de uma marca.

Para produzir esses textos, são levadas em conta alguns recursos de 

persuasão, estratégia de venda e até mesmo técnicas jornalísticas e 

publicitárias. Lembrando que essa conversão pode ser tanto a venda 

de um produto, quanto a contratação de um serviço, a assinatura de 

uma newsletter, o compartilhamento de um post, entre outras formas 

de criar um vínculo com a persona.  

No copy, temos que explorar esses desejos do público-alvo. Por isso, é 
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tão importante definir bem e conhecer com quem estamos falando.

Os profissionais que desenvolvem e revisam esses textos comercias 

com técnicas específicas são os copywriters. 



3. História do 
copywriting
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O termo Copy apareceu na literatura americana no começo do séc. 

19 e refere-se, além do verbo copiar e de seu sentido literal de cópia, 

transcrição, imitação, também: “Uma obra original, aquilo que deve ser 

imitado por escrito ou impresso, um padrão ou exemplo de imitação”, 

de acordo com dicionário americano de língua inglesa.  

No entanto, esse significado foi deixado de lado na prática. Quem 

continuou usando o termo já na metade do século foram os profissionais 

de comunicação que o adotaram para diferenciar os jornalistas dos 

redatores de anúncios.  

No Brasil, às vezes ouvimos falar do termo “Original” para se referir a 

um texto ou uma peça. Embora seja raro usar, eu gosto desse conceito. 

A história aponta o publicitário novaiorquino John Emory Powers 
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como o primeiro Copywriter, responsável por desenvolver redações 

persuasivas para apresentar produtos aos leitores. Os profissionais que 

vieram depois faziam redações publicitárias, que logo começaram a 

fugir dos padrões textuais vigentes e assim, o termo copywriter caiu 

mais uma vez em desuso. 

No entanto, recentemente com o marketing digital, profissionais de 

comunicação de diversas áreas têm se especializado nesse tipo de 

escrita para criação dos mais diversos materiais e conteúdos, sendo 

mais um braço do marketing do que uma prática do jornalismo, ou da 

publicidade em si, por exemplo.  

Por isso, a pratica do copywriting complementa e é essencial para 

compor uma boa e eficiente estratégia de marketing.



4. Copy X Escrita 
Publicitária x Marketing 

de Conteúdo 
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É bem comum se confundir com algum desses tipos de textos. Para 

simplificar, explico aqui os conceitos de cada um: 

Copy: Redação persuasiva que leva a persona a tomar uma ação;

Marketing de Conteúdo:  Conteúdo desenvolvido para divulgar, manter 

um relacionamento com a persona e educá-la sobre um tema, um 

produto, uma marca, assim como ser referência no segmento da 

empresa. Vale ressaltar que usamos também Copy no Marketing de 

Conteúdo; 

Escrita Publicitária: Todo material que compõe uma peça de 

publicidade, com uma comunicação persuasiva mais sutil. O copy e a 

escrita publicitária são complementares.  
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Dentre os exemplos de copy, costumamos trabalhar da seguinte forma: 

Copy Orgânico ou Copy de Conteúdo: Copys em blog posts, artigos, 

e-books, descritivos, redes sociais e slogans.  

Copy Pago ou Copy de Conversão: Textos para peças publicitárias, 

no geral como anúncios de redes sociais, landing pages, redações de 

venda, newsletters, entre outros.  

É importante perguntar qual a finalidade daquele conteúdo para 

entender em qual ou quais conceitos ele se encaixa, e então, quais as 

técnicas ideais aplicar em cada material. 



5. Recursos e Gatilhos 
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Considerada uma das principais obras para os copywriters, o livro 

A Arma da Persuasão traz alguns gatilhos mentais que o Psicólogo 

e Professor de Marketing Robert Cialdini diz serem os princípios 

psicológicos que estruturam nossa conduta. Esses mecanismos 

cerebrais são fundamentais para o impulsionamento de ações e nos 

influenciam para tomadas de decisões. 

Trouxe uma explicação sobre cada um dos seis e exemplos para deixar 

claro a relação que textos com esses elementos podem causar no ser 

humano: 

 1. Reciprocidade - Sabe aquilo de esperar algo em troca? Isso é 

natural do ser humano. Ao pedir que a persona assine nossa 
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newsletter, entre na nossa live, contrate nosso serviço, podemos 

oferecer algo em troca. Pode ser desde algum benefício, até um 

segredo ou uma dica exclusiva. 

Exemplo:

Inscreva-se na Live: Moda Para Iniciantes no YouTube e tenha 

acesso gratuito ao nosso curso de desenho gráfico online. 

Ou 

Assine nosso serviço e receba conteúdos exclusivos sobre o tema 

toda semana. 

2. Compromisso e coerência - É super importante cumprir a 

promessa que estamos comunicando, e entregar o serviço/ 

produto/ ideia depois de finalizada a ação.

Exemplo:

O desconto deste livro é válido somente para os seguidores até 

às 22 horas. Nele, você saberá o segredo para ficar rico e o que 

ninguém te contou sobre alavancar seu negócio. 

3. Aprovação social - Cases de sucesso e exemplos são super 

importantes para dar maior credibilidade ao copy. As pessoas 

gostam de saber que o que elas estão consumindo já foi testado, 

aprovado, e divulgado por outros. 

Exemplo:

A música X recebeu mais de 30 mil downloads em menos de um 

dia. O que você está  esperando para escutar? Baixe agora e 

compartilhe com os amigos. 

4. Afeição - Gerar afinidade, se solidarizar com o problema, com 

a dor, ou com a expectativa do outro. Onde podemos trabalhar a 

empatia em um texto e torná-lo mais pessoal, 
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sensível que os outros recursos. Aumenta a relação de respeito e 

de humanização do copy.

Exemplo: 

Cansado de sempre sentir dor no estômoga? Já passei por isso, 

sei como é. Resolva seus  problemas com o remédio Z. 

Ou

Se você está passando por alguma dificuldade no seu negócio, 

você consegue superar. Falo isso porque eu já superei esse 

obstáculo e hoje tenho sucesso realizando mentorias com  

empresários do mundo todo. 

5. Autoridade - Passar segurança à persona e 

imprimir  confiança no material ao demonstrar autoridade 

no assunto é mega necessário. 

Exemplo: 

Artista X conheceu o hotel Y e ficou encantado. “Sem dúvida,  

uma experiência que vai além  da hospedagem”. Passe dias 

inesquecíveis hospedado nas montanhas. Ligue e reserve.

6. Escassez - Muito utilizado no e-commerce, esse gatilho é 

geralmente usado no último estágio do funil de vendas e está 

ligado a perder uma oportunidade. Na dúvida, a persona tende a 

tomar decisões mais rápidas e por impulso. É o famoso:

 restam poucas vagas, é gratuito até a meia noite, estoque   

limitado, etc. 

Exemplo: 

Quer se tornar um empresário de sucesso hoje ainda? Faça sua 

inscrição na mentoria Empreendedores do Futuro. Mas corra, 

restam apenas poucas vagas. Garanta já a sua. Ao longo do copy, 

trabalhe os benefícios do seu produto, enfatize transformações 

e experiências para quem consumir o que você está oferecendo. 

Mas qual estrutura textual faz mais sucesso entre os redatores 
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de marketing? Vamos ver no próximo capítulo. 



6. Passos e 
Técnicas de Copy
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Embora não haja um padrão específico, podemos trabalhar alguns 

elementos para estruturar um copy, mas sempre levando em 

consideração o método de marketing e vendas AIDA: Atenção, Interesse, 

Desejo, Ação. 

De forma resumida, os textos devem chamar a atenção, gerar interesse, 

despertar o desejo e conduzir para a ação. Em sua forma mais completa, 

um copy inclui: 

Headline: O título ou chamada

Importantíssimo para o conteúdo produzido, é aqui que ficam as 

frases matadoras que prendem atenção do leitor. São usadas algumas 

técnicas de títulos como:
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 - Descobertas: Descubra como encantar seu cliente de forma 

rápida e eficaz;

 - Exclusividade: Veja o segredo para criar criativos que vendem 

muito;

 - Passo-a-passo: 5 passos para comer melhor sem fazer esforço;

 - Perguntas: Quer saber como atrair mais tráfego para seu site 

sem gastar nada?

Corpo

A técnica de copywriting com gatilhos de persuasão é normalmente 

mais trabalhada no corpo do texto, seja em uma legenda, descrição, 

newsletter, entre outros materiais. 

É nesse trecho que devemos despertar o interesse e o desejo da persona 

por meio da contextualização, identificação do problema e da solução 

para aquela dor. 

Call to Action - CTA

Finalizamos o copy com uma chamada para a ação, usando call to 

actions que são verbos no imperativo responsáveis por guiar o cliente 

para a tomada de uma decisão. É quando podemos apresentar nossa 

oferta e fazer destaques no copy.

Por exemplo: Compre agora no link. Baixe aqui. Faça sua inscrição. 

Garanta sua vaga. Etc.



7. Como e 
onde usar o 

copywriting?
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Engana-se quem pensa que os copys estão apenas nos posts para 

redes sociais, por exemplo. Eles aparecem também no marketing de 

conteúdo, em peças publicitárias e em ações (até mesmo físicas, como 

eventos). 

Vamos imaginar que você tem uma marca de bicicletas e um blog 

dedicado a pautas desse nicho. É possível oferecer o seu produto no 

conteúdo ainda que de forma mais sutil, incluir call to actions e gatilhos 

mentais. 

Essa forma de fazer propaganda sem ser massivo, e sem cansar seu 

público-alvo, é muito importante para a criação de um material mais 

inteligente para os novos padrões de consumo. 
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Como parte do marketing, o objetivo do copywriting é vender. No 

entanto, como disse no começo, pode ser desde um serviço ou produto, 

quanto uma ideia ou perspectiva. 

Linguagem coerente com o público, direta e objetiva

Essa técnica conversa com a persona. Uma situação que vemos 

bastante é quando alguma marca se engana com alguma informação 

e emite pedidos de desculpas. Também é importante direcionar a 

mensagem em tom pessoal. Outra boa aposta é quando perguntamos 

para o leitor sobre sua dor, a demanda que ele procura e ouvimos o que 

ele precisa. 

A humanização da mensagem é algo cada vez mais valorizado, ainda 

que a escrita seja direta, clara, concisa, afinal, quando tratamos 

do digital, tudo é muito veloz, instantâneo e visual. Podemos usar as 

técnicas de copywriting na produção dos mais variados conteúdos, a 

saber: 

Funil de Vendas na Jornada do Cliente - Em cada fase do funil 

do vendas fazemos conteúdos com finalidades específicas. Para 

isso, também é legal usar o copy com seus gatilhos para capturar 

a persona ao longo das etapas.   

Em materiais educativos – Por meio de títulos chamativos, uma 

linguagem atemporal, storytelling, cases de sucessos, interação 

com o cliente, também pela conexão com os sentimentos da 

persona, e ainda, sendo específico sobre o tema, oferecendo 

transformações para a vida do outro e claro, sempre apreciar, 

fazer bom uso do tempo do leitor. 

Esse último é mega importante, significa criar conteúdo de 

qualidade, que agregue ao que a pessoa está procurando em 

um perfil, no site de uma marca, em um vídeo, dentre outros 

exemplos. Para isso, invista muito tempo, pesquisa, estudo, 

rascunhos e revisões no seu copy. 

Conversão - Aqui, vamos chamar atenção, explorar a dor, 

oferecer a solução, aplicar um ou mais gatilhos emocionais e 
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apresentar o caminho pra chegar na solução oferecida no nosso 

copy. É o caso de alguns materiais mais sucintos como anúncios 

que precisam ser diretos, com toda estrutura apontada no 

capítulo anterior resumida em poucas palavras e ideias. 

Escaneabilidade - Com o uso de copy nas produções, 

conseguimos facilitar a leitura e o consumo do conteúdo por 

parte dos leitores, e criar um material digital que agrade, respeite 

a leitura dinâmica dos usuários de hoje. 

Para isso, utilizamos técnicas que envolvem desde o planejamento de 

pautas, hashtags e palavras-chave, até otimização para os mecanismos 

de busca encontrarem melhor nossos originais, por meio da escrita SEO 

que veremos a seguir.  

Vale ressaltar que aqui entram os algoritmos de redes sociais, e dos 

buscadores, como Google por exemplo, que escolhem qual conteúdo 

entregam para os usuários. 

Visando a melhor experiência, e para fins comerciais, esses dados 

podem passar por constantes alterações, por isso uma dica é ficar 

sempre ligado nos estudos sobre o que entrega melhor em cada caso.

No entanto, isso é para se orientar, e não para tomar como verdade 

absoluta na produção e formatação dos seus materiais. O importante 

mesmo é saber o que funciona com o seu público.  





8. Copy e SEO
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Fundamental para o marketing de conteúdo, a escrita SEO é utilizada 

na produção de conteúdos de um site com formatações específicas 

para serem encontrados com prioridade pelos buscadores. 

SEO é a abreviação de Search Engine Optimization que significa 

Otimização dos Mecanismos de Busca.  

Muito usada no tráfego orgânico, a técnica de SEO On Page passa por 

constantes atualizações de acordo com como os códigos e rastreadores 

da web leem nosso site e o que está nele. Assim, é essencial para leitura 

ou escaneamento digital. 
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Apesar do assunto ser bem amplo, trago aqui algum resumo de técnicas 

de SEO para deixar seu copy mais atrativo. Esses recursos devem ser 

usados nas páginas dos produtos, descritivos, blogposts, diretórios 

locais, descrições de vídeos no YouTube, entre outros. 

Confira 5 técnicas SEO para começar a otimizar seus conteúdos:

1ª) Palavra-chave: Por qual termo ou frase você quer ser 

encontrado quando pesquisam pelo seu conteúdo? Se você 

vende camisas de time de futebol, talvez essa seja a melhor 

palavra-chave para ser pesquisado por alguém que ainda não 

conhece a sua marca. As palavras-chave são fundamentais para 

serem trabalhadas em conteúdos SEO tanto para relevância 

do termo, ou seja, quantas vezes ele aparece no seu texto e 

assim, o Google por exemplo entende que você conhece de fato 

aquele tema, tanto para você acompanhar seu material depois 

de publicado, ver o ranqueamento e como está se saindo com 

aquela palavra-chave. 

2ª) Tamanho do texto: Em cada canal, é pedido um tamanho 

ideal de texto. É preciso se adequar e preparar um conteúdo 

específico para cada caso. Como: Blogposts devem ter no 

mínimo 500 palavras, e assim por diante. Cada formato também 

apresenta suas formatações SEO próprias, por isso, apresento 

aqui um panorama geral, mas vale se especializar em cada um 

deles. 

3ª) Título e URL: Também é mega importante inserir as palavras-

chave nos títulos (da página e do artigo, por exemplo) e nas 

URL’s, além de deixá-las curtas, de preferência, apenas com sua 

keyword separada por hífens. 

4ª) Links: Para um conteúdo otimizado, é importante conectar o 

seu material com outras produções suas e até mesmo externas. 

É o que chamamos de link building. Para tanto, é preciso 
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adicionar links do seu próprio site, e de sites terceiros para criar 

um texto mais relevante.

5ª) Texto alternativo: Trabalhe os textos alternativos, alt texts, 

nas configurações das imagens da sua página, post ou artigo 

para que seja encontrada online. Descreva sua imagem e faça 

uso da palavra-chave em foco para criar um texto alternativo 

SEO em qualquer foto ou arte. 





9. Técnicas 
jornalísticas no copy
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Fazer o leitor sentir que está sendo informado, ao invés de influenciado 

a tomar alguma ação pela publicidade é uma excelente forma de ter 

um copy de sucesso. 

No mundo digital, as pessoas têm buscado tanto entretenimento 

quanto aprender. 

Por isso, algumas práticas jornalísticas podem e devem ser utilizadas 

para produzir copys relevantes e gerar ainda mais credibilidade para 

sua marca: compartilhar e democratizar conhecimento não é só uma 

boa ação de marketing como também é um princípio generoso. 

Para isso, faça uso de: 

Depoimentos e opinião de especialistas - Citações diretas e 

indiretas tanto nas artes quanto nos copys que as acompanham 

ajudam na credibilidade e a incorporar o gatilho de autoridade. 
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Além disso, entrevistas com clientes são uma opção de material 

personalizado diferente do habitual.  

Fontes e referências oficiais - Pesquisas, estatísticas, infográficos 

e dados de instituições reconhecidas ajudam na autoridade e na 

aprovação social de um determinado segmento, tipo de produto, 

serviço ou até mesmo opinião. 

Contexto - Temos que contar uma boa história, dar detalhes de 

produção, bastidores e curiosidades para sempre contextualizar, 

integrar a persona ao nosso universo.  

Título - Títulos que vão ao encontro da dor, do problema da 

persona, que são chamativos, curiosos, que prometem entregas 

e impactam a leitura, geram reflexão e predispõe ações. Uma 

boa forma de estudar títulos é ter referências de manchetes 

curiosas de notícias que nos chamam atenção. 

Linha-Fina - É o mini texto explicativo abaixo do title com o 

resumo, detalhes do que é proposto no copy principal. Aqui, vale 

responder algumas perguntas, por exemplo, do lead (conceito 

jornalístico para introduzir a notícia): Quem? O que? Onde? 

Quando? Por que? Como?

Com essas dicas, a persona vai se sentir mais informada do que apenas 

uma cliente com potencial de compra. 

Além disso, quando trabalhamos esse conceito de dar o conhecimento, 

temos o gatilho da reciprocidade, da gratidão, que é onde a persona 

pode curtir, compartilhar, e até tomar outras ações a partir do contato 

com aquele copy divulgado. 

Incrível, não acha? 



Considerações finais
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Tenho certeza que a partir de agora, você tentará encontrar os gatilhos 

usados nos anúncios e títulos de vídeos que você encontrar por aí, não 

é mesmo? 

Muitos profissionais indicam fórmulas e ordem para colocar as 

informações no copy, mas a estratégia AIDA é bem completa para você 

ter um norte ao criar o seu primeiro original. 

Agora que você sabe os principais conceitos de copywriting, é hora de 

praticar. Ainda que você não trabalhe com isso, ou não tenha projetos: 

crie seus rascunhos. 

Estude simulando que você vai fazer parte de uma campanha, ou que 

vai criar um conteúdo para a comunicação interna da sua empresa. 
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A prática para criar bons escritores é fundamental. Quantos anos até sair 

aquela obra que adquirimos nas livrarias? Autores renomados passam 

anos produzindo livros, estudando novos interesses, encontrando 

formas de ativar a criatividade e criar o melhor texto. 

Também cito aqui os vendedores. Aqueles que realmente se destacam 

na profissão, que cativam a gente quando entramos em uma loja, nos 

atendem bem, conseguem efetuar a venda e ainda conquistar o cliente, 

que buscam treinamentos e novidades sempre. 

O copywriter tem que ser os dois em cada etapa da estratégia de 

marketing. Desenvolver a comunicação sem pensar nas métricas, 

apesar de serem mega importantes para mensurar os resultados de 

qualquer ação, mas acima de tudo focar no ser humano, prezar sempre 

pela veracidade das informações e entregar qualidade. 

Fazer isso é ter consideração com quem recebe o conteúdo que nós, 

como redatores, produzimos e publicamos. 
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“Palavra puxa palavra, uma ideia 
traz outra, e assim se faz um livro, 
um governo, ou uma revolução, 
alguns dizem que assim é que a 
natureza compôs as suas espécies.”

Machado de Assis




