
5 passos 
para construir uma 

Landing Page 
que converte



Você tem um negócio e está sem 
ideia de como atrair mais clientes? 

Se você conhece um pouco de marketing é 
provável que já tenha ouvido falar nas Landing 
Pages e como elas são peças importantíssimas 
no processo de conversão de clientes. 

Se você nunca ouviu falar, �que tranquilo, nós 
vamos te apresentar!



A Landing Page, ou “página de pouso” em 
tradução livre, nada mais é do que uma 
página virtual que tem apenas um único 
foco: direcionar o consumidor a realizar uma 
ação. Essa ação pode ser baixar um e-book, 
se inscrever em uma newsletter ou realizar a 
compra de um produto ou serviço. 

Simples, não é? O uso de Landing Page gera 
um aumento médio de 25% no número de 
conversão, segundo pesquisa divulgada pela 
consultoria Ascend2. 

Mas, para conseguir esse resultado positivo, é 
preciso seguir alguns passos básicos que nós 
vamos te ensinar agora!

25%



Defina quem é o 
seu público-alvo1



A sua Landing Page vai utilizar uma lingua-
gem mais ou menos formal? Serão utilizados 
termos técnicos? E o design? Como será 
feito?

Todas essas perguntas encontram resposta 
quando você de�ne para quem a sua Landing 
Page está direcionada. A de�nição do públi-
co-alvo é fundamental para dar seguimen-
to a qualquer outro passo. Todos os elemen-
tos da sua Landing Page devem levar em 
conta quem é o seu público e o quais são os 
tipos e formas de consumo dele.



atraia a atenção
do seu cliente2



Agora que você já sabe quem é o seu públi-
co-alvo, é preciso pensar em como atrair a 
atenção dele. Por que ele vai se manter em 
sua página até a realização do ato �nal de 
conversão?

Para manter o seu cliente interessado, a primeira 
coisa que a sua Landing Page deve ter é um título 
chamativo. Em média, 80% das pessoas leem 
apenas o título e o subtítulo de uma página, segun-
do a Copyblogger. Ou seja, o título da sua Landing 
Page deve oferecer gatilhos instantâneos no con-
sumidor, invista na persuasão e na objetividade. 
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Esses são os elementos fundamentais da 
sua Landing Page, mas existe um elo que 
torna todos eles mais ou menos atrativos: o 
design. Sem um design atrativo, inovador e 
de fácil organização, a Landing Page perde 
muito da sua capacidade atrativa. 

Além de um título com alto valor agregado, 
para chamar a atenção do seu cliente, é 
preciso investir no uso de elementos vi-
suais na sua Landing Page. Imagens e 
vídeos são importantes ferramentas que, 
quando bem exploradas, prendem o con-
sumidor. A taxa de conversão com o uso de 
vídeos aumenta em até 86%, segundo le-
vantamento feito pela Eyeview.

86%



Defina quais serão
os botões de
call-to-action 

3



Os botões de call-to-action ou CTA são direta-
mente responsáveis por chamar o consumidor 
para a ação. Para onde a Landing Page deve dire-
cionar o seu cliente?

A sua resposta dependerá do ramo de atuação da 
sua empresa. Como foi dito anteriormente, ele 
pode ser usado para aumentar a sua base de con-
tatos ou até mesmo direcionar para vendas �nais. 
Mas, para que os seus botões de CTA sejam efeti-
vos, é preciso que eles estejam explícitos na 
página e, assim como o título da sua Landing Page, 
devem conter um alto valor agregado, com 
chamadas interessantes. 



Além disso, se o seu CTA for direcionar o cliente para 
fazer parte de uma base de contatos é importante 
oferecer algo em troca. Por que ele gostaria de 
compor essa base? O consumidor só irá preencher o 
seu formulário se ele ganhar algo com isso. A sua 
oferta deve estar clara desde o momento de entrada 
na sua Landing Page e ela pode ser: descontos, um 
e-book gratuito... as opções são inúmeras.



gere 
credibilidade4



Para que o consumidor chegue ao seu objeti-
vo �nal, ele precisa acreditar no potencial 
do que está sendo vendido, seja ele um pro-
duto ou um serviço. Por isso, é fundamental 
utilizar ferramentas que aumentem a sua 
credibilidade perante o cliente. 

Uma boa forma de gerar mais credibilidade é 
apostar na prova social, ou seja, elementos 
que comprovam a e�ciência do seu serviço. 
Existem algumas formas de fazer isso e você 
pode usar quantas quiser em sua Landing 
Page, desde depoimentos e comentários de 
pessoas que já utilizaram o seu serviço, até 
estudos estátisticos. Ambas ações geram 
mais autoridade ao seu negócio.

A prova social aumenta o grau de con�ança 
do consumidor em optar pelo seu serviço. 
Este é um elemento fundamental para con-
verter até os clientes mais céticos. 



INVISTA EM
RESPONSIVIDADE5



Atualmente, o consumo virtual se dá muito mais pelos smart-
phones do que qualquer outro aparelho. No Brasil, existem 
mais celulares ativos do que habitantes. O passo �nal para 
uma Landing Page de sucesso é garantir que ela seja respon-
siva.

De que adianta uma Landing Page bem feita, seguindo todos 
os passos básicos para aumentar a sua conversão, se ela não 
estiver disponível para a visualização pela maioria dos con-
sumidores. Com uma página responsiva, você garante que in-
dependentemente da plataforma que está sendo usada para 
acessar a Landing Page, o consumidor irá ter a mesma ex-
periência. 

Esses passos básicos vão te ajudar na confecção da sua Land-
ing Page. 
Você se interessou, mas precisa de ajuda? Nós podemos te 
ajudar!



conheça a 
hotmobile



Somos uma empresa de comunicação integrada focada em trazer resulta-
dos para o seu negócio. A Hotmobile nasceu com o intuito de levar criativ-
idade, inovação e qualidade para que os nossos clientes possam experi-
mentar uma nova forma de se fazer marketing.

Nosso serviço é traçar a melhor estratégia de marketing para a sua de-
manda, seja ela qual for. Você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho 
em nosso site (www.hotmobile.com.br).

Temos experiência com a confecção de Landing Pages e gostaríamos de 
te oferecer o melhor serviço. Entre em contato conosco!


