
Conquiste mais clientes 

na Internet  

com essa estratégia, 

simples e eficaz. 



 

 

Olá, tudo bem?  

  

Se você está em busca de métodos e alternativas para conquistar novos 

clientes para sua empresa, na Internet, este conteúdo foi feito pra você.  

  

Eu sou o Breno e quero lhe mostrar 4 passos que podem ajudar você a atrair 

novos orçamentos do seu produto ou serviço, com o seu site. 

  

Leia todo o conteúdo e aplique em seu negócio. 

Desejo sucesso em seu empreendimento! 

  

Att, Breno Andrade R. 
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Um erro grave que muitos empresários ainda cometem é o de 

acharem que o seu produto ou serviço atende “todo mundo”.  
  

Entenda, ainda que seu produto ou serviço atenda “todo mundo” 
nem “todo mundo” está interessado em comprar seu produto.  

  

Além disso, quando você tenta se comunicar com “todo mundo” 
você não consegue se comunicar com ninguém. 

  

Por isso, ao invés de anunciar a mesma propaganda para “todo 
mundo”, direcione seu discurso para públicos específicos. 
 

1º Passo: Selecione Clientes em potencial 
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Imagine uma empresa que venda Segurança Eletrônica 
  

Então, avaliando alguns ramos de atividade que precisam 

de segurança eletrônica, teríamos uma lista com vários 

clientes em potencial, tipo: 

  

 Salão de beleza 

 Condomínios 

 Escolas 

 Indústria... etc 
 

Agora, aplique essa segmentação em seu negócio. 
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Exemplo: Faça sua lista de Clientes por segmento 

Faça uma lista de compradores em potencial do 

seu produto ou serviço, por ramo de atividade. 
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Ninguém gosta de ficar lendo anúncio de 

serviço que não tem interesse, concorda? 

  

Por isso, não incomode as pessoas com uma 

propaganda repetida do seu produto ou serviço. 

 

Depois de segmentar o público alvo por ramo de 

atividade, descubra as necessidades e as dores 

desse público e apresente soluções.  

 

Lembre-se: as pessoas tem dúvidas. 

 

Se você sabe quais são, faça dessas dúvidas 

matéria prima para o seu conteúdo. 
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2º Passo: Apresente Soluções para as pessoas 

Crie páginas em seu Site ou Blog com foco em 

ramos e dúvidas específicas.  

 

Tendo como exemplo uma empresa de 
Jardinagem, poderíamos criar conteúdos assim:  

Como montar um jardim vertical  
em seu apartamento. 

Como escolher as plantas certas para 
cada ambiente de sua casa 

Cuidados específicos que você deve tomar 
para manter sua grama sempre linda. 
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Depois de segmentar os ramos em potencial e descobrir as 

necessidades e as dores desse público, apresente soluções. 

 

Crie um conteúdo em seu site ou blog mostrando como seu 

produto ou serviço soluciona este ou aquele problema. 

 

Descreva as vantagens e os benefícios, explorando ao máximo o 

potencial do seu produto ou serviço como uma solução.  

  

Mas lembre-se que sua página será visitada por um ser humano, 

como você, em busca de soluções.  

 

Por isso, seja honesto e objetivo. 
 

www.seusite.com.br 

Título da sua solução 

Seu contato (XX) 0000-0000 
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Produza um Conteúdo segmentado Exemplo: 
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OBSERVAÇÃO:  

 

Haverá uma identificação muito maior das pessoas com sua marca ao 

encontrarem em seu site uma solução para seus problemas, compreende? 

 

E a sua marca se fará presente na vida dessas pessoas de forma natural e 

gradativa.  

 

Elas compartilharão seu conteúdo com os amigos em suas redes sociais e isso 

criará engajamento social para sua marca. 

 

Isso atrairá pessoas em busca de informação até o seu canal de comunicação 

(site ou blog). E você se tornará a fonte de pesquisa dessas pessoas.  

 

Elas compartilharão seu conteúdo com os amigos em suas redes sociais e isso 

criará engajamento social para sua marca. 
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3º Passo: 
Dê uma consultoria gratuita como 

presente para os visitantes do seu site. 

Hoje em dia todo mundo pesquisa pelo que 

precisa na Internet antes de comprar. 

 

O cenário ficou ainda mais favorável para o 

consumidor e mais competitivo para as empresas. 

 

Mas lembre-se, sua empresa não é a única no 

mercado oferecendo os serviços e produtos que 

você oferece.  

 

Então, o que fará a diferença para o cliente na hora 

de decidir? E a resposta é: Informação 

 

Quanto mais informação sobre o serviço ou 

produto o consumidor tiver, mais perto da compra 

ele estará.  

 

E se você conseguir dar ao cliente todas as 

informações que ele precisa e eliminar todas as 

suas dúvidas, maiores as chances de ele escolher a 

sua empresa na hora de fechar negócio. 

 

E quem não gostaria de receber uma consultoria 

gratuita antes de se decidir por uma compra? 

 

Pense nisso! 
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Crie uma Isca Digital  Exemplo: 

Graças a Internet você pode oferecer uma consultoria 

para qualquer pessoa, de qualquer lugar, utilizando 

uma dessas opções: 

 

 Um vídeo publicado no Youtube 

 Um artigo exclusivo em seu blog 

 Uma apresentação em Slide 

 

Ou por meio de um Ebook em PDF, como este que 

você está lendo agora. 

 

Produza um conteúdo que explique ao cliente tudo 

que ele precisa saber antes de contratar uma empresa 

que forneça as soluções que ele procura. 

Depois transforme esse conteúdo em um Ebook 

digital e dê de presente aos visitantes do seu site. 

Você pode também distribuí-lo nas redes sociais. 

 

Você pode entregar o Ebook por e-mail e manter o 

contato do visitante em sua lista de possíveis clientes, 

para um futuro contato.  

 

Ou simplesmente deixe o Ebook disponível para 

download em seu site, blog ou redes sociais.. 

 

Esteja certo de que se você entregar um conteúdo de 

qualidade para o consumidor em potencial ele terá 

mais motivação para contratar os seus serviços. 
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4º Passo: 
Otimize os processos de gestão para 

ter mais tempo para as vendas. 

Em pequenas empresas é muito comum o dono ser o 

responsável por dezenas de funções, tais como:  

  

 Controle financeiro 

 Controle de vendas 

 Controle de estoque 

 Contato com fornecedores  

 Entre outras “mil e uma utilidades” 
  

E o tempo que se perde com os processos manuais é um 

tempo valioso, que poderia ser melhor aproveitado para 

focar nas vendas, que é a vida de todo negócio.  
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E qual a solução para isso? 

A solução é otimizar todos os processos 

manuais e se possível automatizá-los. 

 

Assim, o tempo que você perde emitindo boletos, 

atualizando planilhas, fazendo relatórios, você pode 

usar para conquistar novos clientes. 

 

Mas como otimizar processos de rotina  

com eficiência? 

  

Uma das formas mais eficientes e seguras de se 

otimizar a gestão de uma empresa é através de um 

Sistema Integrado de Gestão | ERP online.  

 

Como bomsaldo, por exemplo. 

 

Com um Sistema ERP Online você pode: 

 

 Emitir boletos e carnês automáticos 

 Emitir nota fiscal eletrônica 

 Manter o controle de estoque 

 Manter o controle financeiro 

 Emitir ordens de serviço personalizadas 

 Integrar todos setores da sua empresa 

 Eliminar o uso de planilhas (o sistema é via web) 

 Obter relatórios automáticos, precisos e online 

 Acessar os dados da sua empresa de onde você estiver 

 Cadastrar clientes, produtos e fornecedores 

 Melhor custo benefício 
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Deixe o bomsaldo auxiliar na gestão do seu negócio 

Recapitulando: 

1 - Segmente o seu público consumidor. 

 

2 - Entenda as dores do seu público e apresente solução. 

 

3 – Ofereça um presente como isca digital. 

 

4 - Otimize os processos de gestão. 

 

 

De posse dessas informações mãos à obra. 

Sucesso em seu empreendimento! 

 

 


