
COMO CRIAR O MELHOR FUNIL PERPÉTUO PARA O SEU NEGÓCIO 

 

Palavra-chave: funil de vendas ou funil perpétuo de vendas 

 

Provavelmente, se você acompanha nosso conteúdo ou é interessado 

em marketing digital já ouviu falar em funil de vendas.  

Especialmente, se é empreendedor, tem um negócio ou uma marca 

com presença digital, com certeza sabe da importância do funil de vendas.  

Tanto no modelo business to business quanto no business to consumer 

o funil atua acompanhando toda a jornada do cliente, desde o interesse até a 

compra.  

Na verdade, nas estratégias mais completas, o funil de vendas atua 

também no pós-venda, de modo a garantir a fidelidade e a permanência do 

cliente com a marca. 

A cada etapa do funil de vendas, há maior interesse do lead no 

produto, ou seja, há o “aquecimento” para utilizar o jargão de marketing.  



Então, a partir dessa premissa, outras estratégias começaram a ser 

fundamentadas. Por exemplo, uma que tomou grande proporção nos últimos 

anos é o funil perpétuo de venda.  

Portanto, neste artigo, abordaremos os principais assuntos, como: 

 O que é Lançamento Perpétuo? 

 Como fazer um funil perpétuo de vendas dar resultado para o 

seu negócio? 

 

1. O que é Lançamento Perpétuo? 

Em primeiro lugar, a ideia do funil perpétuo de vendas surgiu como 

base para o lançamento de um produto. 

Isto é, o perpétuo diferencia-se do funil tradicional, posto que este se 

fundamenta em todo o processo de compra, de maneira gradual. Já aquele tem 

como premissa o lançamento.  

Na verdade, o funil perpétuo surgiu como derivação de uma técnica 

chamada Fórmula de Lançamento, criada por Jeff Walker e adaptada ao 

mercado brasileiro por Erico Rocha.  

De acordo com a fórmula, são 7 tipos de lançamento existentes, dentre 

os quais está o lançamento perpétuo que deu origem ao funil perpétuo. 

Resumidamente, o funil perpétuo baseia-se no gatilho de urgência e 

escassez, no qual se veicula um produto digital para novos leads, como se 

fosse um lançamento contínuo. Ou seja, o carrinho nunca fecha. 

O objetivo é estar sempre agregando novos contatos em um eterno 

looping auto renovável de prospecção. Por exemplo, pelo funil perpétuo você 

pode veicular um vídeo de 1 ano atrás com a mesma urgência de um produto 

novo. Assim, transmitindo a ideia que é, de fato, atual. Na verdade, passa a ser 

atual, na medida em que o lançamento do produto está sempre se renovando. 

Em linhas gerais, são 6 pontos principais que compõem a estratégia do 

funil perpétuo:  

 Fazer uma copy sensacional (“matadora”), sem especificar 

datas, para garantir o conteúdo evergreen; 

 Entrega de conteúdo em webinars gravados, para construir 

relacionamento; 



 Fazer CPLs sem data, assim como a copy; 

 Automatizar o gatilho da escassez por meio de um plug in para 

monitorar; 

 Verificar o tempo todo as etapas do funil para saber se o lead já 

passou por ele; 

 Realizar testes a todo momento (muito importante) 

 

2. Como fazer um funil perpétuo dar resultado para o seu negócio? 

Uma palavra: testes.  

Embora todas as etapas já tenham se comprovado eficazes, somente 

por meio da realização constante de testes é que você pode entender o que 

funciona para o seu negócio. 

O ponto positivo é que você só precisa se desgastar (porque é muito 

desgastante mesmo) fazendo testes uma vez. O ROI do funil perpétuo é muito 

alto, porque após o período de aplicação inicial de testes, você descobre o que 

dá certo e só põe em prática (em looping). 

Essa é a grande sacada: você roda as mesmas estratégias, como se 

fossem novas e para leads novos - e leads que não se converteram também! 

Decerto que os testes incluem análise dos e-mails enviados com 

avaliação da necessidade de inclusão de SMS ou não. Além disso, também 

importa criar vídeos muito bem produzidos para rodar, ter landing pages bem 

construídas e com SEO de qualidade, bem como ter diversas portas de 

entrada. 

Como resultado, depois de algum tempo, o negócio vai ter um 

crescimento significativo no relacionamento com o cliente, assim como na 

flexibilização da produção de conteúdo, tendo em vista que o acesso do lead já 

está garantido pelo material recorrente. 

Sem dúvida, isto garante certa liberdade de criação.  



Inegavelmente, o funil perpétuo de vendas tem muitas técnicas e mais 

estratégias que favorecem o crescimento de um negócio. Portanto, fique atento 

às nossas dicas, conteúdos e lembre-se deixe suas dúvidas. 

 

  

 

 

 

 

 


