
Ofereça soluções personalizadas para cada cliente e venda muito mais

FUNIL DE VENDAS: 
SAIBA POR ONDE 

COMEÇAR!
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Funil de vendas: saiba por onde começar!

Entender as dores do seu potencial consumidor 
e saber exatamente o momento e o que 
oferecer como solução pode te ajudar a fazer 
bons negócios. Com conhecimento sobre 
funil de vendas sua multimarca vai conseguir 
entender a jornada do consumidor e guiá-lo 
direto para a sua loja. 

O marketing de conteúdo e o 
Inbound Marketing (marketing 
de atração) andam juntos 
e ganharam uma grande 
relevância na era digital, onde 
as pessoas pesquisam tudo na 
internet. Oferecer conteúdo 
de qualidade e atrair seu 
consumidor para sua loja online 
é possível através de muito 
planejamento e uma estratégia 
bem bolada. 

Pensando nisso, preparamos 
este material com o conceito 
de funil de vendas e como este 
tipo de estratégia pode te ajudar 
a vender mais! Vem com a gente 
anotar dicas valiosas e entender 
como isso funciona na prática.  



3

Índice de
Conteúdos

1. O que é funil de vendas?
2. As 3 etapas do funil
3. Na prática
4. Vantagens 
5. CRM
6. Conteúdo relev

Funil de vendas: saiba por onde começar!



44

Funil de vendas: saiba por onde começar!

É basicamente um modelo de estratégia 
que analisa cada caminho dado 
pelo seu consumidor até ele chegar 
na concretização da venda. É o que 
chamamos de jornada do consumidor. 

Observe na figura abaixo que em cada 
passo dado pelo consumidor, existem 
formas de comunicar e relacionar com ele. 

O grande desafio do funil de vendas é 
conseguir transformar uma multidão 
de pessoas desconhecidas (que nunca 
ouviram falar do seu negócio) em 
visitantes, posteriormente prospectar 
esses leads para que se tornem clientes 
e até mesmo promotores da sua loja. 
Mas como conseguir isso? Olhando 
com atenção para cada etapa! 

1.  O que é funil de vendas?

Blogs, redes sociais,
palavras-chave, otimização

Call-to-action, landing pages,
formulários, contatos

E-mail, lead scoring CRM, atendimento 
offline, nutrição de leads

Mídias sociais, calls-to-action influentes,
compartilhamentos

AT R A I R

C O N V E R T E R

F E C H A R

E N C A N TA R

DESCONHECIDOS

VISITANTES

LEADS

CLIENTES

PROMOTORES
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O processo de compra acontece por 
etapas, certo? Durante a sua jornada, 
o consumidor pensa sobre uma 
necessidade, pesquisa sobre aquilo 
que ele precisa, vai amadurecer a ideia, 
comparar preços e só depois ele toma 
a decisão se vai comprar ou não. Ele 
avalia oportunidades e se informa!

Sendo assim, pode-se dividir o funil  
de vendas em três etapas: topo, meio  
e fundo. 

TOPO DO FUNIL 
O momento que descobrem  
sobre seu produto ou sua loja

Essa é a etapa da consciência. Até 
então essa pessoa não conhecia seu 
negócio, até ter um primeiro contato e 
querer saber mais sobre seus produtos 
e serviços! 

2. As 3 etapas do funil
Então este é momento de você se 
mostrar especialista em moda, por 
exemplo! Faça conteúdos relevantes 
sobre modelagem, explique sobre 
um determinado tecido, fale sobre 
as últimas tendências nas suas redes 
sociais, no blog, mostre que sabe 
muito bem do que está falando! 

Lembre-se que essas pessoas são 
apenas visitantes que por acaso te 
encontraram! Faça com que queiram 
ficar e conhecer mais sobre sua 
empresa! Converta-os em LEADS. 

Leads são pessoas que se interessaram 
por produtos ou serviços da sua 
empresa e que acabam preenchendo 
algum formulário ou deixando o 
contato delas. É quando um "visitante" 
se transforma em um potencial cliente. 
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MEIO DO FUNIL 
A solução pode ser sua loja! 

Essa é a etapa onde a pessoa 
reconhece uma necessidade e busca 
por uma solução. O visitante já viu 
alguns produtos, leu, pesquisou e 
agora ele reconhece que tem um 
desejo! Ele quer comprar! 

Nessa etapa vamos trabalhar com os 
leads! Pessoas que deixaram o contato 
delas (e-mail, whatsapp, preencheram 
um formulário, por exemplo). 

Este é o momento de fazer uma 
newsletter interessante, por exemplo, 
mostrando as formas de uso de 
determinada tendência. Você não 
deve tentar vender a todo custo, mas 
estabelecer uma relação de confiança, 
para que o cliente queira passar para o 
próximo nível do funil. 

Nessa fase a interação presencial 
também funciona bem! Se seu 
potencial cliente for até a sua loja, para 
algum lançamento, ele estará mais 
próximo de comprar de você. 

FUNDO DO FUNIL 
Hora de vender!

Agora que os leads passaram por todo 
esse processo, eles estão prontos para 
decidir por sua loja. É hora de vender!

A pessoa já pesquisou, viu seu site, 
interagiu com a sua empresa, conhece 
seus produtos e serviços e sabe que 
vai precisar de determinado produto. 
Ela vai procurar pela empresa que ela 
já tem alguma referência e que ela 
percebe que pode ter algum benefício. 
Assim que esse lead qualificado fechar 
o funil de vendas, através da compra, 
ele se transforma em um CLIENTE.

ETAPA BÔNUS: E neste momento, 
você pode incluir ainda uma quarta 
etapa, que está relacionada com o pós 
venda! Que é o momento em que você 
fideliza o cliente e ele passa a comprar 
seus produtos com mais frequência! 
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E como o funil funciona na prática? 
Veja só esse exemplo:

Vamos supor que sua loja vende moda 
feminina e você tem uma lojinha 
virtual e também um blog. 

TOPO DO FUNIL: uma provável cliente 
estava pesquisando sobre calça jeans 
na internet e encontrou o seu blog. 
Ela começa a ler seu artigo e descobre 
que a calça flare é super democrática, 
alonga a silhueta e fica ótima com 
sapatos altos. A calça também é ótima 
para usar no trabalho. 

Ela percebe que realmente está 
precisando de roupas para trabalhar e 
se dá conta que a única calça flare que 
ela tem no closet está bem velhinha. 

3. Na prática   
Ela toma consciência de que não tem 
uma Flare para usar no escritório. 

MEIO DO FUNIL: Então a cliente 
procura no seu site algum modelo que 
seja interessante. 

Pensando em soluções, ela até 
considera customizar a calça velha 
ou comprar uma calça de linho na 
loja concorrente, mas finalmente se 
convence de que a calça jeans terá 
mais utilidade e poderá ser usada em 
outras ocasiões também.

FUNDO DO FUNIL: sua futura cliente 
compara preços e olha as avaliações 
do seu negócio no google. Afinal, ela 
quer investir em uma calça que seja de 
qualidade e que dure por muitos anos. 
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Como ela já teve um primeiro contato 
com a sua empresa e sabe que você 
revende Patogê ORIGINAL, ela decide 
comprar da sua loja. 

Após comprar a calça Flare ela recebe 
por e-mail uma newsletter com dicas 
de como combinar a Flare ou como 
cuidar da calça jeans. Sua cliente fica 
feliz por ver que você tem um cuidado 
especial pelos clientes e indica a sua 
loja para as amigas, que perguntaram 
de onde era a calça que ela estava 
usando! 

Sua cliente recomenda sua loja e 
deixa comentários positivos nas redes 
sociais! Ela se tornou uma promotora 
do seu negócio!



99

Funil de vendas: saiba por onde começar!

Existem vários benefícios em aplicar 
a estratégia do funil de vendas, entre 
elas o conhecimento que você irá 
adquirir sobre a jornada do cliente. 
Sem contar, claro, com o aumento no 
número de vendas. 

Ao trabalhar de forma diferenciada 
cada uma das etapas do funil, é 
possível converter mais visitantes 
do seu site, qualificar mais leads, 
consequentemente maiores serão as 
chances de fechar uma venda.

4.  Vale a pena?  
Quais as vantagens?
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O CRM é uma importante ferramenta 
de vendas que ajudar na organização 
e controle do processo comercial. 
Ele registra as interações feitas com 
contatos, sinaliza quais clientes 
precisam de ser contactados, centraliza 
as informações sobre seus clientes em 
um só lugar. 

E PORQUE ESTAMOS FALANDO  
DE CRM AQUI?

É  esta ferramenta que irá permitir 
que você crie etapas de vendas 
personalizadas e vai facilitar muito a 
gestão das atividades da sua empresa. 
Se sua loja não possui um software que 
faça essa automação, tenha pelo menos 
uma planilha do excel básica com o 

5. CRM
cadastro dos seus clientes, anote o que 
compraram, coloque informações úteis 
para que seu vendedor possa entrar 
em contato no futuro e personalizar as 
próximas vendas. 

A melhor maneira de fazer a gestão  
do funil é realizar um mapeamento de 
todo o processo e entender em quais 
pontos da jornada do consumidor você 
precisa melhorar. 
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O marketing de conteúdo tem se 
tornado crucial na era digital. Muitas 
vezes, é através dele, que a pessoa vai 
encontrar seu negócio. 

Segundo a Content Trends, a maior 
pesquisa sobre marketing de conteúdo 
do Brasil, 73% das empresas brasileiras 
já adotaram essa metodologia na sua 
estratégia de aquisição de clientes. 
(dados da edição de 2018).

Você pode baixar o relatório completo 
da pesquisa aqui.

Sendo assim, comece a investir no 
conteúdo que será produzido para 
as suas redes sociais, otimize seu site 
para a busca (SEO), profissionalize seu 
negócio o quanto antes. Se você não 
fizer, a concorrência irá fazer! 

6. Conteúdo Relevante

https://materiais.rockcontent.com/content-trends?utm_source=mktc&utm_medium=marketing-de-conteudo
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