
Esse resumo foi feito pela @rafaelataguiar, disponibilizado pela mesma e apenas revisado 

pela Lua. Vamos mostrar o poder da nossa união e colaboração clicando no perfil da Rafa e 

comentando um “obrigada”?          

 

Resuminho da Aula 4 - 4 técnicas infalíveis pra 
você aplicar no digital e conquistar mais 

clientes 
 
 

Aula 4 – As quatro formas infalíveis para conquistar mais clientes no digital    

                                      Lembrem-se: Quem não é visto, não é lembrado. 
 
 
 

Então o que vimos nas aulas passadas? 
Aula 1 - vimos a fantástica combinação dos 5 fatores para um negócio autêntico 
Aula 2 - vimos como criar conteúdos  
Aula 3 - vimos como criar um caminho pra levar o seu cliente até um funil de 
vendas dentro do seu site e como tem que ser a estrutura da sua página  
 

 

 

Em QUALQUER negócio que está na internet, ou seja, se você vende produto 

físico, serviços, produto digital, ou tem um e-commerce, todos têm uma 

característica comum: todos precisam de tráfego. 

 

Existem diversas formas de conseguir esse tipo de tráfego, porém, todas elas 

apontam para um pilar central, que é indispensável para obtermos bons 

resultados com o tráfego. 

 

Indispensável: Esse pilar chama-se: conteúdo de qualidade. Se você não 

produzir conteúdo de qualidade, não conseguirá gerar tráfego gratuito em 

hipótese alguma, ou se conseguir, terá resultados medíocres e tráfego ruim 

(sim, existe tráfego ruim!). LEADS NÃO QUALIFICADOS. 

 

http://www.instagram.com/rafaelataguiar


Por isso é tão importante você seguir uma linha editorial para os seus conteúdos 

que condiz exatamente com quem você quer atingir. 

 

Primeiro de tudo: você deve ter um site. No seu site deve conter 

obrigatoriamente suas informações de contato, localização, quem é você, como 

seu trabalho é realizado e como podem comprar de você. 

Também é legal ter uma aba de blog, para que lá você também possa postar 

conteúdos de valor. O que ajuda as pessoas te acharem no Google. 

Outra ideia é pôr depoimentos daqueles que já compraram seu produto ou 

serviço, é o que se chama de prova social. 

 

 

 

Há duas formas para fazer com que as pessoas cheguem até o seu site, através 

do tráfego ORGÂNICO e do tráfego PAGO. 

 

1) Uma das melhores formas orgânicas é através do PINTEREST!  

Clique aqui para fazer download do botão do Pinterest. 

Clique aqui para acessar o Pinterets da Digi.Girls para entender melhor a 

estratégia (e seguir, né        ) 

 

OBS: Sua conta do Pinterest não deve ser pessoal, e sim business. O Pinterest 

funciona como um buscador de imagens, e muita gente já usa na vida pessoal 

pra buscar referências. A grande sacada aqui é usar essa ferramenta de tráfego 

orgânico para trabalhar a favor do seu negócio. 

 

• Para atrair pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que vão comprar seu 

produto e ou serviço, você deve montar pastas especificas relacionadas 

ao seu negócio e claro a sua persona, seus gostos e hábitos. Quanto mais 

pastas DENTRO DO SEU UNIVERSO, mais chances de você ser encontrada 

pela sua persona. 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/pinterest-save-button/gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic?hl=pt
https://br.pinterest.com/digi_girls/


Exemplo da @digi.girls: sua persona é aquela mulher que quer sair do CLT para 

trabalhar e empreender em sua casa, logo, uma pasta com decorações para 

home office gera conexão.  

• TODOS os seus posts de valor feitos no Instagram e no seu site devem ser 

pinados. Para pinar, você precisa baixar a extensão do botão do Pinterest 

no seu navegador, basta pesquisar no Google: download botão pinterest.   

 

• As publicações devem ser pinadas na mesma frequência em que são 

postadas. Para fazer isso, basta clicar na publicação que deseja pinar e na 

sequência clicar no botão da extensão que você baixou. 

• Terá a opção de editar a legenda e isso deverá ser feito, usando palavras 

chaves e # relacionadas ao conteúdo. Use termos que sua persona usaria 

pra te buscar no google, por exemplo. 

• Pinar todos os dias PELO MENOS 10 imagens.  

 

 

TAREFA DA AULA: 

- Fazer uma conta business no Pinterest 

- Pinar 20 conteúdos por dia até o término do curso 

 

 

CONTEÚDO EXTRA – COMO CRIAR IMAGENS PARA PINS: 

 

 

1.Clique no + e em “Criar Pin ou Pin de produto”  

 

 



 

2.Vai abrir essa página. Aqui você deve criar uma imagem para o seu pin.  

Porque criar um pin? Porque você pode criar um conteúdo incrível pro seu blog 

ou instagram, e querer usar outro tipo de imagem pra chamar atenção.  

Aqui você também consegue adicionar um título (chame atenção), uma 

descrição e escolher o link que a pessoa será levada quando clicar na imagem. 

 

 

 

2) Outra forma orgânica é através de E-MAIL e WHATSAPP. 

Você deve ter o contato dos seus clientes e possíveis clientes, para criar uma 

lista de transmissão com conteúdos exclusivos. 

Para aqueles que ainda não são seus clientes, uma forma de reter esses contatos 

é solicitando que ele deixe no seu site seu e-mail ou whatsapp, para que ele 

receba esses conteúdos exclusivos. 



• MAS, é importante que o conteúdo feito para quem já é seu cliente seja 

diferente dos que ainda não compraram de você. Isso porque o nível de 

consciência sobre o que você vende de quem não comprou pra quem já 

comprou é completamente diferente. Então foca em gerar muito valor 

para quem ainda não é cliente, e quem já é cliente, gera valor também 

mas pode abusar mais da parte comercial no e-mail. 

• Devem ser conteúdos leves, como tendências, melhores do mês, dicas 

etc. O envio pode ser semanal, quinzenal ou até mensal. 

 

3) Blog do seu site. Criar um blog no seu site aumenta a possibilidade das 

pessoas encontrarem o seu negócio. Isso porque, além da pessoa cair no 

seu site buscando alguma informação do seu serviço, ela pode cair 

também buscando outros tipos de conteúdo relacionado ao seu universo. 

Abuse dos posts no blog. 

 

4) Agora, vamos ao tráfego pago. 

O tráfego pago é aquele que é feito através de ANÚNCIOS.  

Regra número 1: não impulsione post pelo Instagram, o resultado não é tão bom 

e nem tão preciso.  

O certo é usar o GERENCIADOR DE ANÚNCIOS do Facebook.  

• Sim, pelo facebook você faz anúncios direcionados para o seu Instagram 

• O gerenciador de anúncios é mega detalhado, o que faz sua precisão ser 

maior 

• Só dá pra utilizar o gerenciador pelo computador/notebook 

• É possível anunciar com pouco dinheiro, mas deve-se aumentar seu 

investimento conforme for tendo retorno 

• O anúncio deve impactar, fazer com que a pessoa ao se deparar com ele 

pense “uau, isso está falando comigo.” 

• Para isso, use os dados demográficos na hora de criar seu público!  

 

 

 

https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager


Lembretes: 

 
1) O Curso Meu Negócio Digital acontece dos dias 19 a 25 de março. 

2) Na terça-feira eu vou abrir as inscrições para a Comunidade Empreendedora 
Executora, a primeira comunidade de marketing digital do Brasil exclusiva para 
mulheres empreendedoras.  

Toda semana, novas aulas e passo a passos serão liberados dentro da 
Comunidade para você estruturar seu negócio no digital, conquistar novos 
clientes e aprender a vender mais. Além disso, você vai ter acesso a conteúdos 
inéditos de especialistas convidadas, lives exclusivas todo mês, troca entre 
outras empreendedoras e outros materiais que vão te ajudar a ser autoridade 
na sua área. 

O que você ganha ao entrar na Comunidade: 
- acesso a nossa área de conteúdo, com mais de 25 aulas já disponíveis, e com 
aulas novas uma vez por semana durante 1 ano. 
- grupo fechado só para as Digi.Members no Telegram e no Facebook 
- acesso à bônus incríveis que vamos inserir só dessa vez. 

 

 

 

 

 
 
3) O melhor resumo das aulas ganha bônuuuuuus!  
 
4) Terça-feira tem RESUMÃO DO PODER. Não falte de jeito nenhum. 

 

 

http://empreendedoraexecutora.digigirls.com.br/
http://empreendedoraexecutora.digigirls.com.br/

