
‘Call to action’: quais as melhores e como usar? 

Por Alessandra Assumpção. 

 

As calls to action (CTAs) direcionam o público para qual ação deve tomar a partir de 

seu conteúdo. 

As calls to actions são as chamadas responsáveis por causar algum tipo de impacto 

nos usuários para que eles tomem uma atitude específica e podem existir em 

diversos formatos, como em textos ou imagens. 

Qual importância da call to action? 

Uma call to action é o guia para levar o leitor para as próximas etapas do funil de 

vendas, que está relacionado à jornada de compra do potencial cliente.  

Então, se o usuário ainda estiver no topo do funil, ele ainda não sabe muito bem o que 

deve fazer para resolver um problema, por exemplo. 

Exemplos de CTA para usar nos seus conteúdos 

Separei algumas call to action que uso para aplicar na comunicação digital, veja: 

No blog 

● leia mais 

● assine nossa newsletter 

● compartilhe nas redes sociais 

No e-commerce 

● adicione ao carrinho 

● compre agora 

● adicione em sua lista de desejos 

Nas redes sociais 

● Me conta aqui nos comentários se…. 

● Gostou das dicas? Salve esse post para conferir sempre que precisar! 

● Marca aqui um amigo que…. 

● Encaminhe esse post para os seus amigos! 

● Compartilhe esse post para que chegue a mais pessoas. 

https://www.mlabs.com.br/blog/ux-o-que-e-e-qual-a-importancia-na-estrategia-online/


Para vendas 

● Baixe gratuitamente 

● Clique e faça sua reserva 

● Garanta sua vaga 

● Compre agora 

● Garanta o seu [produto] clicando aqui 

● Acesse e garanta o seu [produto] 

Para carrossel 

● Passe para o lado e veja as dicas 

● Arraste para o lado para entender melhor 

Para vídeos 

● Assista agora 

● É só dar o play e conferir 

● Veja até o final e me conta o que achou 

Como usar a call to action? 

Use em todos os conteúdos que você for direcionar o seu público para uma ação, por 

mais simples que ela seja, mostre o que é preciso fazer para que tenha interação com 

o que você está comunicando. 

Como mostrei, a CTA pode e deve ser usada em diversos formatos de conteúdo e em 

diversos canais, sendo uma estratégia efetiva do inbound marketing e do marketing 

digital. 

Ficou com dúvidas? Deixe aqui nos comentários. 
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