
5 Características de Uma Landing Page Capaz de 

Aumentar Conversões 

 

O que é uma Landing Page? 

 
 
Falando de forma bem simples, uma Landing Page é qualquer página 

de seu site que um visitante pode acessar enquanto navega na 

Internet. No entanto, falando em termos de iniciativas de marketing, 

uma Landing Page seria uma página do seu site dedicada a ganhar uma 

conversão por meio de uma captura de algum tipo de informação 

relevante do visitante. 

 
 

Porque seu negócio precisa fazer uso de Landing Pages? 

 
 
O principal objetivo da sua presença na web deveria ser gerar 

rendimentos para o seu negócio continuar sempre crescendo, na ativa. 

Assim como tudo que está relacionado de uma forma ou de outra ao 

marketing, seus esforços online devem girar em volta da ideia central 

de gerar uma nova aquisição de um cliente. 

Essa premissa básica pode ser óbvia, mas muitas vezes 

empreendedores que não estão tão acostumados com todas as 

ferramentas digitais não conseguem enxergar como podem fazer uso 

de todas as potencialidades dos seus próprios sites para “fisgar” 

consumidores espalhados pelo meio virtual. 

Por meio de uma Landing Page bem elaborada, você tem em mãos 

uma forma eficiente de conduzir um possível novo cliente para o 

próximo passo do chamado funil de conversão. Isso pode ser feito 

desde a geração de um lead prospectivo de um visitante em um palco 

de descobertas até uma nova compra de um cliente prévio através de 

e-mail marketing. Perceba que o grande objetivo é levar esse cliente 

de sua posição atual no funil até uma venda. 
 



Entenda que se seu negócio não utilizar ofertas promocionais por meio 

de Landing Pages para chamar a atenção de consumidores, será muito 

mais complicado maximizar o objetivo principal de sua presença na 

web. Isso porque sem esse recurso, o ganho de conversões estará 

comprometido, assim como a capacidade da estrutura de seu negócio 

de se manter sem essa poderosa ferramenta de excelentes resultados. 

 
 

Afinal, como aumentar conversões com uma Landing Page? 

 
 

1. Agregue valor à sua Landing Page 

 
 
É sabido que inúmeras estratégias de marketing digital são capazes de 

realizar um ótimo trabalho no que diz respeito ao aumento de tráfego 

à sua Landing Page. Mas você deve ficar atento a um detalhe 

importante: não basta colocar em prática meios para “bombar” seu 

site. Muito mais do que isso, você necessita “prender” os visitantes lá 

com algo relevante e significativo que lhes diga internamente que eles 

deveriam ficar no site. 

Se certifique de que sua proposta de valor seja de fato envolvente e 

atrativa, se não a perda de conversões será eminente. Pergunte a si 

mesmo se você gostaria de assinar para obter aquela informação do 

site. Caso diga que não, então você deve rever o que tem a oferecer, 

visto que isso necessitará de revisão e reformulação. 

De todo modo, não desanime caso não acerte de primeira. Quase todos 

os maiores projetos não funcionam de cara e você terá chances de 

aprender mais para oferecer nada menos que o melhor para seus 

clientes. 
 



 

2. Não deixe que os visitantes se distraiam e percam o foco 

da Landing Page 

 
 

Concentre sua atenção no seu maior objetivo: obter informações 

valiosas dos visitantes. Sendo assim, se você deixar, mesmo que sem 

querer, que esses indivíduos se afastem da sua proposta bem 

elaborada de valor por conta de distrações presentes no site, saiba que 

a probabilidade de conseguir alcançar seu propósito será 

consideravelmente reduzida por esse mero, porém fundamental fato. 

Faça o que estiver ao seu alcance para que quando esses consumidores 

cheguem à Landing Page do site, nada possa atrapalhar o momento 

em que estiverem digitando um e-mail ou algo assim, por exemplo. 
 

 
 

3. O conteúdo da Landing Page deve ser curto e objetivo 

 
 
Assim que visitantes chegam ao site pela proposta de valor oferecida 

por ele, é normal que esperem encontrar um conteúdo claro e preciso, 

que não dê muitas voltas e vá direto ao ponto para evitar que tudo 

fique muito extenuante e cansativo. Caso demore muito para que os 

possíveis clientes alcancem a grande oferta, poderão facilmente sair 

do site para não retornar. No outro extremo, caso você seja muito 

breve e precipitado, atropelando informações, eles não saberão o 

motivo de estarem assinando o conteúdo, o que poderá também 

resultar em fracasso. 

O ideal é que as informações passadas encontrem um ponto de 

equilíbrio, não sendo muito restritas e nem compridas demais. Tenha 



em mente que você deve revelar o que tiver que revelar sem rodeios 

e com clareza de sentidos, mostrando-se firme em sua proposta e 

confiante no que expõe para que esses sentimentos passem para quem 

estiver lendo na hora decisiva da assinatura. 
 

 
 

4. Use marketing agregado em sua Landing Page 

 
 
Marketing agregado seria aquele tipo de publicidade boca a boca na 

qual visitantes podem compartilhar o conteúdo de sua Landing Page 

com família, amigos, colegas, etc. Isso é ótimo porque te faz ganhar 

ainda mais tráfego para seu site. Além disso, você também consegue 

facilmente aumentar suas taxas de conversão ao passo que visitantes 

possuem maior propensão a assinar caso alguém muito próximo que 

conheçam já tenha feito isso. Como uma espécie de corrente. 

Não é muito difícil conseguir esses resultados, visto que essa conexão 

de pessoas do mesmo círculo permite que a indicação/opinião de uma 

pessoa interfira diretamente na decisão da outra e assim por diante. 
 



 

5. A informação correta conduz à otimização da Landing 

Page 

 
 

Um conjunto bem elaborado de informações sempre traz muitas 

vantagens, mas no que tange à Landing Page, aquelas podem indicar 

precisamente o que está e não está funcionando em seu site. 

Por meio do teste A/B, teste que compara duas versões da página de 

um site para ver qual possui um melhor desempenho, você pode 

rastrear interações de usuários e layouts, formatação, cores, etc., e 

ganhar as mais altas conversões para que você possa otimizar muito 

bem sua Landing Page. 

Um plano bem definido é essencial na construção de sua Landing Page. 

Saber fazer uso das melhores estratégias para alavancar ganhos e 

maximizar os resultados deve ser seu objetivo número um para que 

você se torne cada vez mais confiante em relação ao potencial de seu 

site e de seu negócio. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Artigo publicado no blog “Riqueza em Curso” de Mário Lima. 
Cliente: Mário Lima. 
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