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Marketing de Conteúdo
• Dá suporte às vendas;


• Eleva a autoridade; 


• Facilita o processo de venda;


• Atrai as pessoas que se encaixam mais no perfil do teu cliente ideal.



FUNIL DE CONTEÚDO
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DESCOBERTA

RETENÇÃO

CONVERSÃO

FIDELIZAÇÃO

Aqui é quando és 
descoberto. É o topo do 
teu funil de conteúdo.

Aqui parte do teu público decide 
seguir-te, acompanhar e interagir 
com o teu conteúdo. Meio do funil.

Aqui vais procurar vender aos teus 
seguidores mais engajados. É o 
fundo do teu funil.

Aqui fidelizas e transformas esses 
clientes em promotores da tua 
marca. Referências! 



DESCOBERTA
Aqui é quando és 
descoberto. É o topo do 
teu funil de conteúdo.

1. Posts no Feed;


2. Vídeos Reels 15-30’’;


3. Utilizar Hashtags para seres 
descoberto na pesquisa;


4. Anúncios de conteúdo para 
chegar a mais pessoas.
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RETENÇÃO
Aqui parte do teu público decide 
seguir-te, acompanhar e interagir 
com o teu conteúdo. Meio do funil.

1. Posts mais técnicos e educativos;


2. Conteúdo mais profundo e 
avançado;


3. Vídeos educativos;


4. Lives;


5. Respostas às perguntas nas 
Stories
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CONVERSÃO
Aqui vais procurar vender aos teus 
seguidores mais engajados. É o 
fundo do teu funil.

1. Stories com link para compra 
ou inscrição;


2. Stories com apelo à ação de 
mensagem privada para 
venda;


3. Anúncios de conversão feed e 
Stories;


4. Live com pitch de venda;
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FIDELIZAÇÃO
Aqui fidelizas e transformas esses 
clientes em promotores da tua 
marca. Referências! 

1. Relacionamento com a 
audiência;


2. Responder aos comentários 
todos e às mensagens;


3. Promoções e ofertas 
exclusivas para clientes.



Erros comuns
• Trabalhar apenas uma zona do funil de conteúdo;


• Trabalhar alguns objetivos em zonas erradas do funil;


• Não medir os resultados.



O QUE É BOM CONTEÚDO?
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O que é bom conteúdo?
Bom conteúdo é conteúdo que cumpra pelo menos um destes 3 pontos:


1. Conteúdo que entretenha; 

2. Conteúdo que eduque; 

3. Conteúdo que motive; 

Se cumprirmos com um destes 3 pontos queremos atingir um objetivo final 
com o nosso conteúdo que é dar pequenos empurrões que façam a pessoa 
ficar mais próxima de comprar o teu serviço.



Vendas passivas
Um fenómeno comum quando se começa a produzir conteúdo com 
consistência e frequência, é muitas vezes despertar o interesse por parte de 
pessoas que estavam “adormecidas” na nossa audiência. 


As próprias pessoas tomam a iniciativa de ir falar contigo com o objetivo de 
começarem a ser acompanhadas por ti!


Mas não nos vamos foca apenas neste tipo de vendas, pois aqui o controlo 
que temos é quase nulo. Não podes ficar dependente das pessoas te 
enviarem mensagem.



MUITO OBRIGADO! 🤩
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