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1 - INTRODUÇÃO
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• Livro Marketing 3.0 - Kotler
• Livro A Lógica do Consumo - Martin Lindstrom
• Livro Os 8 Ps do Marketing Digital: O Guia Estratégico de Marketing 
Digital - Conrado Adolpho
• Livro A Arte de SEO - Eric Enge, Stephan Spencer, Rand Fishkin, Jessie 
C. Stricchiola
• Livro As Armas da Persuasão - Robert Cialdini
• Livro Inbound Marketing. Seja Encontrado Usando o Google, a Mídia 
Social e os Blogs - Brian Halligan
• Vídeo Google ZMOT: https://goo.gl/L2G8Fc

https://goo.gl/L2G8Fc


O Mundo mudou e o Marketing mudou!



Porque isso aconteceu?

• O tempo das pessoas é curto;

• A audiência é fragmentada;

• As pessoas produzem e consomem conteúdo;

• Informação é “commodity”. Está acessível a todos;

• As marcas ganham valor, mas perdem o monopólio 
da palavra.

• A tecnologia de produção e distribuição é barata e 
acessível a todos.



Comportamento de Compra (Antes)



Antigo modelo mental de comportamento

1 - Estímulo | Input: (estímulos de marketing e ambiente) –
através de anúncios na TV, rádio, internet etc.

2 - Primeiro Momento da Verdade | Decisão:  através do 
reconhecimento de uma necessidade, busca de informações, 
avaliação de alternativas e a tomada de decisão de compra.

3 - Segundo Momento da Verdade | Output: pós-compra. O 
consumidor utiliza o produto e o avalia. Se a primeira experiência 
for satisfatória, o consumidor repete a compra. E por fim, 
compartilha suas impressões da experiência com outras pessoas.



Comportamento de Compra (Depois)



Novo modelo mental de comportamento
1- Ele acontece online — normalmente começando com uma pesquisa em um 
mecanismo de busca como o Google (95% das buscas no Brasil).

2 - Acontece em tempo real, em qualquer momento do dia.

3 - O consumidor está no comando, extraindo as informações que deseja 
em vez de recebê-las passivamente de outras pessoas. 

4 - É emocional. O consumidor tem uma necessidade que precisa satisfazer; 
há um investimento emocional para encontrar a melhor solução.

5 - A conversa é multidirecional: Todos têm algo a dizer e competem para 
capturar a sua atenção.



Para facilitar, organize as ações em 5 áreas

1 – Pesquisa do Público e da Concorrência.

2 – Tráfego para o ambiente online da sua empresa.

3 – Engajamento e Relacionamento com quem 
teve contato com a marca.

4 – Conversão de quem teve contato com a marca

5 – Análise dos Resultados.



Exemplo

• O dono de uma pousada em 
Ubatuba(SP) deseja aumentar o 
número de hóspedes em um 
determinado período do ano.

• Através de uma análise web, ele 
descobre que o caminho feito por 
90% do seu público-alvo é este 
exemplificado pela Maria.



Exemplo



Exemplo



O Inbound é o centro do Digital...



Inbound x Outbound



Inbound x Outbound



Inbound x Outbound



Alguns números do Inbound



Alguns números do Inbound



2 – PERSONA



O que é uma Persona?

1) É a representação do cliente ideal, baseado 
em pesquisas de mercado e em dados reais dos 
clientes atuais.

2) Elas ajudam a entender quem são de fato 
os clientes, e auxiliam na criação de conteúdos 
baseados em necessidades específicas, 
comportamentos e hábitos desses clientes. Podem 
existir uma ou mais personas, dependendo da 
marca e do tipo de mercado.



O que é uma Persona?

3) As buyer personas auxiliam no 
direcionamento da campanha de 
comunicação para diferentes segmentos da 
audiência, personalizando a mensagem. 

Compreendendo o consumidor, a marca pode 
conversar na linguagem dele, oferecer o 
conteúdo que ele deseja, quando e onde ele 
quiser.



Mas antes de criar uma Persona...

Você precisa entender de “GENTE”, logo você 
precisa entender como funciona...

a) A MENTE das pessoas.
b) Os MOTIVADORES do ser humano.
c) As EMOÇÕES que movem cada consumidor.



A Mente

- Uma das grandes descobertas da neurociência é que o nosso 
cérebro funciona de 2 maneiras, uma delas consciente e outra 
inconsciente. 

- O pensamento consciente é aquele que você conhece muito 
bem, ele é formado por tudo o que você sabe que está 
acontecendo dentro da sua cabeça. Já o inconsciente é 
guiado principalmente pelas nossas emoções e nós não temos 
acesso a seu processamento. É um pouco estranho pensar que 
uma parte do nosso processamento cerebral acontece sem que 
a gente saiba que ela está, de fato, acontecendo.



A Mente

- Na verdade, aproximadamente 95% do nosso 
processamento cerebral acontece de maneira 
inconsciente. Isso significa que, na maior parte do 
tempo, as decisões que tomamos são guiadas por 
nossas emoções, hábitos e intuições e que apenas 
5% das decisões são feitas com base no que as pessoas 
costumam chamar de “razão”.



O Cérebro Trino



O Cérebro Trino
1) O Reptiliano: Controla ações automáticas (funções 
metabólicas básicas do organismo, como batimento cardíaco e a 
respiração). 
As informações entram pelo cérebro Reptiliano e depois passam 
para as outras partes do cérebro trino. Ele é preguiçoso e quer 
fazer a pessoa gastar o mínimo de energia. Se depender dele, 
a pessoa estoca comida, se tranca em casa e não sai mais 
de lá, pois ele busca segurança, fuga da dor e do perigo. Ele 
é reducionista, por isso é importante dar destaque nos pontos 
mais importantes como colocar em negrito palavras estratégicas e 
essenciais do texto. As 3 perguntas básicas do cérebro Reptiliano: É 
perigoso?, É chato?, É complexo?



O Cérebro Trino

2) O Sistema Límbico: Fica na superfície medial do 
cérebro dos mamíferos e é a unidade responsável pelas 
emoções. É uma região constituída de neurônios, células 
que formam uma massa cinzenta denominada de lobo 
límbico.

3) O Neocórtex: Nosso comitê de planejamento e gestão. 
É proporcionalmente maior em nossa espécie do que em 
qualquer outra onde se faz presente.



Processo de Decisão Mental

Nossos antepassados mais distantes, para sobreviver, 
precisavam de comportamentos que hoje adjetivamos como 
compulsivos (comer gordura, dormir muito, aprender com 
velocidade, fazer bastante sexo e conseguir a todo custo a 
aprovação do grupo). 

Nosso cérebro nos recompensa por atividades assim 
até hoje, mas algumas atividades mais "recentes" que nos 
dão prazer foram adicionadas à essa lista (ouvir musicas, ver 
filmes, beber, fazer exercícios, usar drogas e comprar são mais 
alguns exemplos).



Processo de Decisão Mental

- O Processo de Decisão é intrínseco ao prazer e tudo está 
relacionado à expectativa, ou seja, "se isso acontecer, então 
aquilo acontecerá" e para cada tomada de decisão o cérebro 
organiza uma série de expectativas, que pode ter um número 
infinito de etapas. Quanto mais próximo da expectativa é 
o resultado final, maior a descarga de dopamina/prazer 
que o cérebro recebe.

- Se escolher fosse uma fórmula matemática, qualquer 
computador poderia fazer escolhas, mas eles não podem.



Processo de Decisão Mental

- Cada vez que vamos às compras o cérebro toma 
decisões puramente emocionais, buscando se 
afastar da decepção e entrar no ciclo do prazer, 
despejando o máximo de dopamina possível. 

- A mente estará o tempo todo buscando uma 
justificativa lógica para uma ação emocional e 
as mulheres são ótimas nisso ☺

- Vender é fazer com que o cérebro consumista 
una essas duas partes.



Os Motivadores e Emoções
Existem motivações subconscientes que podem ser acionadas ou 
reforçadas por ações de marketing. A motivação consiste de 
NECESSIDADES, IMPULSOS, URGÊNCIAS e DESEJOS que iniciam uma 
tensão desconfortável dentro do consumidor e que permanece até 
que a necessidade seja satisfeita.

Existem 5 principais motivadores que são:

a) Necessidades Básicas: comida, abrigo, água, sexo, sono. Nesse 
caso o preço é um dos principais fatores de compra. Uma 
pessoa que não tem como atender as suas necessidades básicas, não 
pensará em diversão, status ou desejos acima da média.



Os Motivadores e Emoções

b) Conveniência: está atrelada a economia de tempo. A 
conveniência possibilita as pessoas a gastarem tempo com o que 
gostam de fazer e pagar alguém para fazer o que não gostam.

Ex1: Contratar uma empregada, pois indica que uma pessoa está 
interessada em poupar tempo e facilitar a rotina diária, tendo mais 
conveniência. 

Ex2: Frutas Cortadas vendidas em alguns supermercados, que 
mesmo sendo mais caras, são muito vendidas devido a facilidade 
que dão às pessoas. 



Os Motivadores e Emoções

c) Segurança/Proteção: Este motivador está relacionado a 
tranquilidade. 

Ele é acionado pelo medo do desconhecido e das coisas incontroláveis 
da vida, pois todos buscam sentir-se seguros e protegidos.

Ex: Contratar seguros, comprar equipamentos contra incêndio, 
alarmes e câmeras de segurança e plano de saúde para a família.



Os Motivadores e Emoções

d) Auto-imagem/Ego: Embora ninguém goste de admitir, todos temos um 

ego e as pessoas amam estar bem aparentadas, sentir-se bem e de serem 
invejadas pelas outras. 

Esse motivador é fortemente levado pelas emoções e as decisões de compras 
acionadas por esse motivador não são lógicas e são baseadas na emoção. O 
motivador da auto-imagem sempre vem atrelada há um sentimento, pois faz o 
consumidor “ficar bem” o que por sua vez o faz “sentir-se bem”. 

Ex: Os homens podem comprar um carro sabendo que ele irá atrair a atenção de 
mulheres ou você pode comprar uma casa em um determinado bairro porque isso 
mostra que você está se saindo bem financeiramente, por isso esse motivador é 
muito forte.



Os Motivadores e Emoções

e) Diversão: A diversão é um dos motivadores mais 
poderosos, tanto é que ela movimenta a indústria 
multimilionária do entretenimento. 

Ex: Coisas para o seu lazer, relaxamento e prazer como 
comprar uma televisão de tela grande, uma piscina para 
colocar no quintal, mesas de jogos para colocar em casa e 
etc.



Os Motivadores e Emoções

Como bom profissional de marketing você pode usar o conhecimento sobre 
os MOTIVADORES e as EMOÇÕES para adentrar no reino dos desejos, 
medos e necessidades conscientes e inconscientes, e assim vender 
com sucesso seus produtos e serviços aos consumidores.

Ex1: Uma empresa de vendas de produtos capilares em que o público-
alvo eram homens carecas, apelou para as emoções negativas, pois o 
seu público se sentia feio e menos jovem do que era antes, então a 
empresa reuniu benefícios emocionais em sua mensagem de 
marketing para levar os homens a comprarem o produto mostrando como 
eles poderiam se tornar mais jovens e mais bonitos tendo novamente os 
seus cabelos restaurados. 



Os Motivadores e Emoções

Ex2: O outro exemplo foi o mercado de água mineral que no 
início se tornou motivo de chacota, pois porque as pessoas 
comprariam água em garrafas se poderiam beber água da bica? 

Com isso a mensagem de marketing era focada em ensinar 
as pessoas sobre a saúde que teriam em trocar a água da 
bica pela água mineral, uma água sem impurezas e menos 
perigosa para a saúde. Como sabemos a ideia pegou e o sucesso 
foi grande, pois a mensagem explorou a emoção MEDO atrelado 
aos motivadores NECESSIDADES BÁSICAS e 
SEGURANÇA/PROTEÇÃO da saúde.



Agora sim, podemos criar a Persona

Entendendo com funciona a Mente, os
Motivadores e as Emoções podemos começar a 
montar a Persona ideal para direcionarmos os 
nossos esforços de comunicação e vender da 
maneira mais eficiente possível atingindo as 
nossas metas de Marketing e Negócios.



Não confunda...

Persona Público-alvo

Específica e Detalhada Ampla e Genérica

Dados demográficos e 
socioeconômicos + Hábitos, 
Hobbies, Dúvidas, Ambições, 

Estilo de Vida, etc

Dados demográficos e 
socioeconômicos

Com Personagem Fictício Sem Personagem Fictício

Consumidor Ideal Alguém que pode querer seu 
produto



O que precisamos saber para criar uma Persona?

• O que fazem? Gostam?

• Como e por que compram?

• Como a mídia pode impactá-lo?

• Quem ou o que o influencia?

• Sua ação tem como oferecer o que ele realmente quer ?

• Como eles falam? Sobre quais assuntos?

• Que tipo de informações eles buscam? Eles produzem?

• Que palavras falam nas Redes Sociais?



O que precisamos saber para criar uma Persona?

• Características socioculturais.

• Características de geolocalização. 

• Comportamento de consumo na rede.

• Preferências e interesses nos buscadores.

• Características emocionais.

• Características racionais.

• Hábitos.



Ferramentas para criar uma Persona

1) Envie E-mail MKT e ofereça algo em troca (desconto, e-
book, brinde, etc). O Callcenter também ajuda muito nessas 
pesquisas.

2) Veja informações no Google Analytics e Facebook 
Insight (faixa etária, sexo, localização, palavras usadas, 
assuntos de maior volume, interesses de maior volume, etc).

3) Instale e veja informações do Crazy Egg sobre o 
comportamento das pessoas dentro do seu site.



Ferramentas para criar uma Persona

4) Tente captar informações externas em Fóruns e Grupos em 
Redes Sociais.

5) Faça Entrevistas com Especialistas da área.

6) Levantamento de Informações com a Equipe de Vendas.

7) Se tem CRM, analise bem o banco de dados, pois muitas 
informações e respostas sairão dali. Incrivelmente, tem empresas 
que possuem CRM, mas não analisam as informações que estão 
ali dentro.



Ferramentas para criar uma Persona

8) O Gerador de Personas da Rock Content e RD pode ajudar.



Exemplo de Persona



Exemplo de Persona



Exemplo de Persona



Exemplo de Persona



Exemplo de Persona



Entenda que a Persona é...

a) Mutável e deve ser lapidada de 
tempos em tempos através de pesquisas 
e análises constantes.

b) Influencia em todas as ações futuras
das áreas de Mídia, Automação de E-mail 
MKT e todas as estratégias de ações.



3 – FUNIL DE INBOUND



O que é um Funil de Vendas?

•• O funil de vendas (ou pipeline de vendas) é um 
processo que consiste em conduzir ou acompanhar o 
seu cliente a partir do momento em que ele toma 
conhecimento de uma solução vendida pela sua empresa 
até o fechamento do negócio;

• Trata-se de um modelo estratégico que mostra cada 
etapa seguida pelo consumidor até a realização do 
objetivo desejado.



A origem vem do AIDA
• Atenção - as pessoas sabem da 
existência do seu produto/serviço.

• Interesse - o consumidor 
expressa ativamente interesse no 
seu produto/serviço.

• Desejo - desperta no 
consumidor o desejo de comprar o 
seu produto/serviço.

• Ação - ato da ação ou compra.



Loja Física x Loja Online

ATRAÇÃO Panfletos, Outdoor, TV, 
Jornal, Revistas, 

Indicação

Adwords, Facebook Ads, 
Twitter Ads, Instagram

Ads, SEO

RELACIONAMENTO

Papo do Vendedor 
mostrando as opções, 
qualidade do produto, 

Chegar até o provador p/
experimentar, opinião da 

vendedora

Textos, Vídeos e Imagens 
bem detalhados, chat, e-

mail, 0800

CONVERSÃO
Preço e formas de 

pagamento, tamanho fila

Preço, formas de 
pagamento, Frete Grátis, 
Cupons, Depoimentos, 

Troca Grátis.



Jamais se esqueça que

•• Cada empresa/negócio/estratégia tem o 
seu funil de vendas. Até no amor tem funil ☺.

• Cada mercado tem a sua taxa média de 
conversão final; 

• Com um Funil bem estruturado podemos analisar 
aonde existem gap’s de conversão na jornada do 
consumidor e agir estrategicamente para melhorar as 
taxas de conversão de cada etapa.



O Funil varia dos mais simples...



Aos mais complexos...



No Inbound o racional é o mesmo

• O A metodologia do Inbound Marketing segue uma 
sequência lógica de etapas. Toda estratégia de sucesso 
deve passar pelas seguintes fases:



Exemplos de Funis de Inbound



Exemplos de Funis de Inbound



Dependendo do negócio será Inbound + Outbound



Pontos Importantes p/ evitar Problemas na criação do Funil

• O funil de vendas pode ser gerenciado através de 
sistemas de vendas como o Sales Force, Pipe Drive, 
entre outros, mas, é possível gerenciar o funil de vendas 
através de uma simples planilha do Excel.

• O mais importante de tudo é ter as etapas de 
conversão bem definidas para que possa ser desenhado 
o funil de vendas de forma correta. Se a jornada de 
compra do consumidor não for bem traçada e 
entendida, o funil de vendas não passará informações 
precisas e consequentemente as tomadas de decisões
poderão estar “furadas”.



Pontos Importantes p/ evitar Problemas na criação do Funil

• Até que o funil seja 100% compreendido e definido, 
correções serão necessárias, isso é normal. Por isso, é 
importante que o funil seja elaborado em conjunto 
com os outros setores da empresa.

• Não tenha preguiça e nem economize tempo com 
análise do Funil e envolva o maior número de pessoas 
possíveis do Marketing e Vendas.

• Tenha bem definido quais etapas do Funil são de 
responsabilidade do setor de Marketing e quais são 
do setor de Vendas.



4 – MARKETING DE CONTEÚDO



O que é Marketing de Conteúdo?

• “Técnica de marketing para criar e distribuir 
conteúdo de valor e relevante para atrair, 
adquirir e engajar uma audiência claramente 
definida e entendida, com o objetivo de direcionar 
clientes para ações lucrativas”

• Não existe Inbound Marketing sem estratégia 
de Marketing de Conteúdo.



A melhor propaganda é a “não propaganda”



Alguns número do Mkt de Conteúdo



Alguns número do Mkt de Conteúdo



Alguns número do Mkt de Conteúdo



Alguns número do Mkt de Conteúdo



A maioria das Empresas acha que Mkt de Conteúdo é assim...



Na verdade funciona assim...



Na verdade funciona assim...



Na verdade funciona assim...



Na verdade funciona assim...



Na verdade funciona assim...



Na verdade funciona assim...



Na verdade funciona assim...



Na verdade funciona assim...



Crie Conteúdo para Todas as Etapas da Jornada (Topo, Meio e Fundo)



Exemplo



Etapas da Gestão do Conteúdo

PLANEJAMENTO

PRODUÇÃO

PUBLICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO

MONITORAMENTO 
E ANÁLISE

ESTRATÉGIA
- Priorizar
- Cronograma
- Frequência 
- Relevância
- Originalidade
- Ideias

- Volume de busca?
- Keywords populares?
- Quais geram tráfego?
- Quais convertem mais?
- Como se diferenciar da concorrência?

- Sites, Portais
- Blogs
- Redes Sociais 
- Newsletter
- SEO 

- O que funcionou?
- Dá para melhorar?
- O que gerou tráfego? 
- Existem temas relacionados?
- Quais os KPIs monitorados?

- Quem atingir?
- Em quais canais?
- Qual a mensagem?
- Qual a visão?



Etapas da Produção do Conteúdo

PAUTA

CRONOGRAMA

PRODUÇÃO

ANÁLISE



Produção do Conteúdo

• A Persona está criada?

• Qual conteúdo será criado? Porquê?

• Como é a estrutura desse conteúdo? Quais os formatos?

• Como ele será encontrado (canais)?

• Como será lançado? É atualizável ou não?

• O que será feito com ele depois?



Produção do Conteúdo

• Qual o ciclo de revisão?

• O que o negócio espera conseguir com este conteúdo?

• Como será medido o sucesso do conteúdo?

• O que esperamos que o usuário faça depois de clicar?

• Como vamos reter este usuário?



Locais para Distribuir Conteúdo

• Infográficos

• Vídeos

• Ebooks

• E-mail marketing

• Mídias sociais

• Blog

• Webnários

Se preocupe também com:
- Fotos bem produzidas
- Textos profundos
- Listas
- Aplicativos
- Sites e Blogs otimizados



No SEO, Conteúdo é Rei

• O Blog é muito importante para SEO.
• Faça Pesquisa de palavras-chave antes de tudo.
• Palavras-chave no Título das páginas.
• Palavras-chave nas Meta Descriptions das páginas
• Explore uma palavra-chave por página.
• Atente-se para a densidade de palavras-chave nos textos.
• Evite conteúdos rasos.
• Tire dúvidas, resolva problemas, explore as dores.
• Mesmo racional no Youtube, Linkedin, Facebook, etc.



Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.



KPIs para acompanhar por Modelo de Negócios



KPIs para acompanhar por Níveis de Cargos



Não viva sem...



Erros que mais vemos no Mkt de Conteúdo

1) Não mapear e documentar o conteúdo por Etapas do Funil.
2) Querer fala da sua Empresa/Produto no Topo.
3) Não conduzir as pessoas às próximas etapas através de 
CTAs para E-books, por exemplo.
4) Criar Persona para cada etapa do Funil. É sempre um Funil 
para uma Persona.
5) Criar Funis por Produto. O Funil é sobre Personas e não 
sobre Produtos.
6) Não ter Ferramenta de Automação para medir os 
Resultados de cada Etapa da Nutrição do Lead.



5 – AUTOMAÇÃO DE MARKETING



Você precisará de alguma dessas ferramentas



Para criar os fluxos por etapa do funil...



Inserir os Scorings...



E ver os resultados dos Fluxos e Landing Pages



Porque a Automação é importante?

• Facilita o trabalho do Marketing.

Existe um grande trabalho inicial de criar os fluxos de 
conteúdos, e-mails, scoring, setup da ferramenta, etc, 
mas depois é analisar e refinar os resultados.



Porque a Automação é importante?

• Nutrição de Leads que não estão prontos.

O Lead pode ter esgotado ou engessado o orçamento 
do ano, estar com outras prioridades, ter acabado de 
comprar uma solução semelhante ou ainda não ter nem 
percebido que tem um problema e precisa resolvê-lo.



Porque a Automação é importante?

• Mais eficiência no Funil.

Não adianta oferecer inscrições para o vestibular a 
quem ainda não decidiu sua carreira.



Porque a Automação é importante?

• Tickets maiores.

Quem você imagina que compra vinhos mais caros? 

Alguém que não entende muita coisa e escolhe 
alguma opção no supermercado para tomar no 
jantar ou quem já fez cursos, leu livros, estudou e 
se tornou conhecedor do assunto?



Porque a Automação é importante?

• Mais sucesso com o Produto.

Da mesma forma como falamos que as pessoas 
com maior conhecimento costumam ter tickets mais 
altos, elas também já sabem bem o que esperar e 
como implementar o seu produto ou serviço.

Isso faz com que tenham mais sucesso, fiquem por 
mais tempo e gerem mais recomendações.



Porque a Automação é importante?

• Personalização da comunicação.

Com as campanhas de automação, é possível 
segmentar os Leads por critérios como cargo, 
empresa, segmento, momento de compra, etc.



Porque a Automação é importante?

• Leads qualificados para Vendas.

Se os Leads estão mais bem preparados, os 
vendedores precisam investir menos horas fazendo 
contato para conseguirem realizar a venda.



Porque a Automação é importante?

• Envio de “Leads quentes” para Vendas.

Como todo trabalho de preparação é feito pela 
automação, os vendedores podem receber Leads já 
nas últimas etapas do processo de compra.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Como falamos anteriormente, todas as nossas decisões 
são tomadas, primeiro, no inconsciente, e só 
depois vêm à consciência, normalmente 
acompanhadas de uma justificativa racional.

Pode parecer estranho, mas na realidade existe 
um número enorme de decisões que nosso 
cérebro toma e executa sem informar à nossa 
consciência como caminhar e respirar por exemplo.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Os Gatilhos Persuasivos são diretrizes que o nosso 
cérebro adota para não precisar fazer todo um 
trabalho de reflexão a cada tomada de decisão.

Isso quer dizer que, ao aplicar os gatilhos de 
forma correta, você é capaz de engajar as pessoas, 
motivando-as a agir.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da ESCASSEZ/URGÊNCIA: “Tive que perder para dar 
valor”

As pessoas costumam dar mais valor àquilo que é escasso.
Isto porque o inconsciente coletivo costuma associar que, quanto 
mais difícil for conseguir determinado objeto de desejo, 
mais raro e valioso ele é. 

As palavras são poderosas e quando usadas para reforçar um 
gatilho mental, elas se tornam extremamente persuasivas. 
Os consultores imobiliários e os sites de ofertas utilizam 
bastante esse gatilho.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex: 
Escassez de tempo (acaba amanhã), de bônus 
(Bônus válido para os x primeiros), de vagas (somente 
20 vagas), de lote (lote 1 apenas 30 vagas),

de preço no tempo (promoção).  

"Serão somente 40 vagas porque a sala do hotel só 
tem essa capacidade e quero dar o melhor 
atendimento a cada aluno pessoalmente"



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da AUTORIDADE: “Manda quem pode, obedece 
quem tem juízo” 

O ser humano tende a obedecer a quem ele julga como 
superior, por uma questão de respeito. Então, se você quiser 
que as pessoas confiem em você e no seu trabalho, 
precisa posicionar-se como uma autoridade no nicho em 
que atua.

Citar algum nome importante na sua comunicação 
transfere autoridade para você. Um depoimento de um 
cliente importante também lhe transfere autoridade.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex:
"O método de investimento usado por FULANO DE 
TAL (Autoridade no seu mercado)"

"Empresa certificada pela Cisco“

"IBM e BWM como clientes atestam a nossa 
qualidade"

"Faça como Roberto Justus..."



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da RECIPROCIDADE: “Gentileza gera 
Gentileza”

Ofereça algo GRATUITO, que GERE RESULTADOS e 
que tenha ALTO VALOR logo de início para o público.

Isso quebrará as resistências dela e fará com que 
fique grata à você. Chamamos isso de Reforço 
Positivo.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da PROVA SOCIAL: “Diga-me com quem 
anda...”

Nós somos seres sociais e muitas das nossas atitudes 
baseiam-se no que as outras pessoas esperam de nós. 

Além disso, temos necessidade de pertencer a 
grupos que nos identifiquem como indivíduos. 



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Independente do motivo (medo, curiosidade, 
hesitação), quanto mais pessoas optam por 
determinada opção, mais somos influenciados a 
tomar a mesma atitude, seja em relação à moda, 
alimentação, um aplicativo e etc. 

Quando as pessoas notam um vídeo com milhões de 
visualizações ou milhares de compartilhamentos 
nas redes sociais, elas tendem a querer ver e 
compartilhar também.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex:
Se você tivesse que escolher entre dois 
restaurantes: um bem mais cheio, com uma fila 
de espera, ou o do lado, totalmente vazio…Qual 
escolheria?

Por mais que as pessoas não gostem de esperar, 
elas preferem não se decepcionar. Logo, pensamos: 
se o restaurante está cheio é porque é bom. E 
vice-versa.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex:
"Muitas pessoas tem me perguntado..."

“Participe da nossa comunidade...” (fãs no facebook, 
núm. de alunos, membros no fórum)

"Mais de xxx pessoas impactadas pelo nosso..."

"Seja um dos mais de xxx que também..."

"Recebi muitos e-mails de pessoas que..."



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da ESPECIFICIDADE: “Seja o mais 
específico possível”

Números e situações específicas geram mais 
credibilidade. 

Falar do resultado (transformação) de forma 
específica, como o resultado será alcançado, em 
quanto tempo ou mostrar alguém que já alcançou 
e não exagerar demais na promessa são formas de 
usar esse gatilho.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex:
Veja alguns exemplos de como aplicar o gatilho da 
ESPECIFICIDADE em seus argumentos de 
comunicação:

"As 27 maneiras de investir na bolsa de valores"

"R$55.320 por semana é pouco para você?“

" 93% dos nossos clientes indicam nossos serviços "



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da EXCLUSIVIDADE: “Essa é pra poucos...”

Esse gatilho mostra que a oportunidade Não é para 
qualquer um. Poucas pessoas tem ou terão acesso a ela.

Ex:
"Método exclusivo para perder peso"

"Relógios que você só compra nos EUA"

"Pela primeira vez no Brasil (vagas limitadas)"



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da NOVIDADE: “Algo nunca visto antes ou 
Relançado”

Esse gatilho é ótimo para apresentar algum método 
que nunca havia sido visto pelas pessoas até então. 

Também é bom para algum produto que vai ser 
criado com um novo método (nova fórmula de 
shampoo por exemplo).



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex:

"Pela 1ª vez no Brasil“

"Algo que você nunca viu"

"Nova fórmula do produto xxxx"



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho da ANTECIPAÇÃO: “A melhor forma de 
prever o futuro é cria-lo” (Alan Kay)

Quando você vai ao cinema e assiste a um trailer 
empolgante que mexe com as suas emoções, fica 
ansioso pela estreia daquele filme, não é mesmo ?

Este é o gatilho da antecipação, sem dúvida uma 
gatilho muito poderoso, pois mexe com as nossas 
expectativas em relação ao futuro.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex:

Decorado de Imóveis que ainda serão construídos

"Estou pensando em lançar um curso que..."

"No dia 10 teremos uma novidade para você a 
respeito de..." 



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

• Gatilho do MEDO: “As pessoas preferem se afastar 
da dor do que a se aproximar do prazer”

Entenda que o ser humano sempre guia suas ações 
sob a lógica de evitar a dor e alcançar o prazer.

Isso porque geralmente associamos a falta de dor e 
sofrimento a uma consequente sensação de 
prazer ou, no mínimo, de estabilidade e 
segurança, especialmente emocional.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Suas ações de marketing devem mostrar basicamente 3 quadros 
mentais em que apareça a:

1) DOR PRESENTE que a pessoa sofre.
2) O PRAZER FUTURO caso ela compre e aplique o produto/serviço
3) A DOR FUTURA caso ela não compre o produto/serviço e perca 
tempo, dinheiro, etc. 

Mostre esses quadros mentais com detalhes, casos do dia a dia e 
que sejam bem específicos para que o público realmente diga que 
você ou a sua empresa entende o problema dele e poderá 
ajuda-lo a resolver através do produto/serviço, pois isso gerará uma 
forte CONEXÃO.



Gatilhos Persuasivos para Landing Pages e E-mails

Ex:

"Você já imaginou que sua casa pode estar sendo observada 
nesse momento por alguém com más intenções?".

"Morre mais gente em acidentes de carro no Brasil do que 
em uma guerra. Podemos dizer que o trânsito é uma grande 
guerra e você tem que estar preparado".

"Você sabe como se livrar dos perigos da bolsa de valores?"



OBRIGADO E ATÉ A PRÓXIMA
Linkedin: Hélder Brito da Silva ☺


