
7 ERROS DE COPYWRITING 
QUE DEVE EVITAR



De que serve ter um copy bem escrito se o

público para quem comunicamos não se

interessa pelo tema que estamos a explorar?

Estudar bem o nosso público-alvo é essencial.

Para tal, devemos identificar o tipo de persona

com a qual queremos comunicar e ajustar a

mensagem ao seu perfil. 

1 Escrever sem saber
para quem



A mensagem deve ser clara, para garantir uma

comunicação eficiente e confiável. Um dos

problemas que ocorre com mais frequência é a

demora em chegar ao ponto principal da

mensagem, o que – consequentemente - acaba

por fazer com que o leitor perca a atenção. 

2 Ausência de clareza



Usar factos para sustentar a nossa mensagem pode

conferir maior credibilidade. No entanto, quando

partilhamos informação incorreta ou de fontes pouco

fidedignas, colocamos em causa a relação de confiança

que queremos construir com a nossa audiência. Caso se

recorra a informação numérica, para contextualizar a

dimensão de um determinado problema ou

acontecimento, esses números devem ser acompanhados

pela respetiva fonte que comprova a sua veracidade. 

3 Dados Incorretos



Se o objetivo é transmitir de forma clara a

nossa mensagem, então devemos privilegiar

termos que são familiares ao nosso público-

alvo. Usar palavras conhecidas - do quotidiano

- num discurso de voz ativa é essencial para

criar proximidade com o leitor. 

4 Usar palavras
complicadas 



A caixa alta – ou seja, a letra maiúscula –

pode ser utilizada no copywriting, mas como o

sal: com moderação. No caso de querermos

destacar partes do texto, é preferível utilizar o

negrito ou itálico para o efeito.

5 Usar maiúsculas
com frequência



Se a mensagem for longa, o copy pode acabar

por se tornar entediante para o leitor. Por esse

motivo, é preferível optar por escrever

pequenos parágrafos, para facilitar a leitura e

transmitir as ideias de forma mais organizada. 

6 Texto 
demasiado longo 



Por muito confiantes que estejamos com o

que acabámos de escrever, é essencial rever

o texto. Devemos ter atenção às palavras, a

possíveis gralhas ou a informações

inconsistentes que possam comprometer a

mensagem que queremos transmitir.  

7 Não rever




