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Introdução 

Conquistar novos clientes é algo importante para que qualquer empresa 

sobreviva. Afinal, a cadeia de valor de qualquer negócio tem como seu ponto 

mais importante o cliente. 

Todos os  processo que envolve a conquista de um cliente ou reconquistar 

alguém que já comprou de você deve ser prioridade para  seu negócio. 

Afinal, se não existir venda a empresa não estará gerando receita e perde o 

seu propósito de existir. 

É exatamente na etapa de prospecção que a conquista de um novo cliente 

começa. Portanto, é necessário atenção, conhecimento e foco redobrados 

para esta etapa. 

Prospectar clientes é um desafio diário para qualquer empresa hoje em dia e 

para que não deixe está etapa de lado vamos lhe ajudar com 5 passos para 

que conheça melhor este tema tão importante que é o Cliente. 
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Mesmo que você já tenha um perfil no Facebook, saiba que utilizar a rede para seu negócio 

é bastante diferente do que utilizá-la pessoalmente. 

Tudo começa já na forma como você leva seu negócio para o Facebook. 

Diferente do lado pessoal, você não cria um perfil, mais uma página. Utilizar 

uma página para sua empresa te dá muito mais alternativas do que perfis 

pessoais, e uma possibilidade de alcance muito maior. 
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PRATICAMENTE METADE DA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA ESTÁ NA 

INTERNET. 

 

 
 

 

 

 

Criando uma página no Facebook  

 

Criar uma página no Facebook é um processo 

bastante simples. Basta acessar o link 

http://www.facebook.com/pages/create.php e escolher 

qual o tipo de página que você deseja criar.  

O Facebook fornece diversas opções como: 

Negócios locais ou local 

Empresa, organização ou instituição 

Marca ou produto 

Artista, banda ou figura pública 

Passo 1: Comece posicionando seu 
negócio no Facebook 

5 passos para conquistar mais clientes 

1,5 bi  de usuários no mundo 

90 milhões de usuários no Brasil 

400 milhões de usuários no mundo 

35 milhões de usuários no Brasil 

http://www.facebook.com/pages/create.php
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❖Encontre e conheça o seu cliente 

❖Identifique quais os problemas que seu 

produto/serviço resolve 

❖Venda os benefícios, não o produto/serviço 

❖Respeite a jornada de compra 

❖Crie conteúdos relevantes para cada etapa 

da jornada 

 

PONTO IMPORTANTE: 
NINGUÉM ACESSA AS REDES SOCIAIS PENSANDO EM 

COMPRAR! 

 

Mídias sociais geram negócios 

a partir de relacionamento. 
 

 

RESUMO PARA O SUCESSO NAS MÍDIAS: 

5 passos dicas para conquistar mais clientes 
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Passo 2: Quem é seu cliente? 

 

O primeiro passo na hora de definir o tema da sua empresa é pensar no público-

alvo, no comprador.  Na maioria das vezes o erro já acontece aí: muitas empresas 

escrevem para si próprias, não para seu público. 

Ajuda muito nessa etapa a criação de personas, que são nada mais que um 

personagem que represente seu cliente típico. Pense em perguntas como: 

 

● Quem é o meu potencial cliente? O que ele faz? 

● No caso de produtos B2B, qual é o tipo de empresa que compra minha 

solução? E qual o cargo de quem compra? 

● Qual o nível de instrução do meu público? Quais seus desafios e 

obstáculos? 

● Quanto de conhecimento ele já tem sobre o meu mercado? Que tipo de 

coisa ele se interessaria em aprender sobre o meu setor? 

● Que tipo de informações ele consome e em quais veículos? 

● Quem influencia suas decisões? 

 

 

5 passos dicas para conquistar mais clientes 

Essas perguntas vão formar o personagem. Existem 

empresas que levam isso muito a fundo, dando nomes 

e criando até mesmo bonecos com a persona. 

Isso facilita na hora de lançar um novo conteúdo. 

Antes de escrever, é só pensar e discutir com equipe 

se de fato o “Joãozinho” se interessaria por isso. 
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Clientes Alvo 
Mercado alvo bem definido 

 

 Esta situação é bem comum entre as 

empresas, você sente imenso orgulho do 

seu produto ou serviço, e tem certeza de 

que a oferta pode atender a um vasto 

leque de necessidades. 

Mas é fundamental determinar os 

mercados prioritários para conseguir 

adequar e otimizar os esforços. Com os 

públicos bem definidos, é mais fácil 

customizar esforços e gerar leads de 

forma efetiva.  

Gerando está customização você 

conseguirá falar mais facilmente e atender 

a “dor” que seu cliente tem. Pois é 

preferível conquistar e  consolidar um 

território antes de partir rumo a outros. 
 

•Utilize ferramentas de análise como o 

Canvas, pois te ajudará a ter uma visão 

mais clara dos seus clientes 

 

Produza mais  

com menos 

 
Certo, este é um tremendo clichê. Mas a 

tecnologia está aí para te auxiliar nesse 

processo. Como? Simples. Imagine sua força 

de vendas: e se os seus representantes 

pudessem centralizar operações por meio do 

celular? Acessar oportunidades, etc? E se o 

cliente pudesse revisar uma proposta e 

assinar documentos remotamente, por via 

digital? 

São apenas alguns exemplos de como 

inovações podem otimizar a produtividade da 

sua empresa. 

Outra prática importante é analisar o 

comportamento dos seus vendedores. Assim, 

você poderá dentificar aqueles que têm 

melhor desempenho, traçar padrões e aplicar 

estes padrões ao comportamento daqueles 

vendedores cuja performance não é tão boa. 

Enfim, estas são algumas dicas e sugestões 

para ajudar a alavancar seus negócios. De 

toda forma, o importante é a insatisfação ser 

permanente. Nunca deixe de se perguntar: 

“como vender mais?“ 
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O cliente precisa sentir que ele é importante em sua empresa e para isso sua venda 

tem que ter processo, e organização para que ele se sinta seguro e se torne fiel. 

 

A primeira questão que você deve ter em mente é que o cliente quer se 

sentir encantado e que se sinta seguro que o que ele comprou será o 

mesmo entregue. Crie processos para que consiga levar em conta todos 

os fatores. E isso deve ser encarado com a mesma atenção e cuidado 

com que você encara qualquer outro processo em sua empresa. Pois a 

partir disso você fará a geração de vendas e consequentemente a 

geração de lucros.  

O acompanhamento de cada geração de leads e cada novo cliente é 

determinante para garantir assertividade nos resultados 
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Passo 3: Como criar processos para conteúdo 

 

5 passos para conquistar mais clientes 

Organize suas atividades a 

executar, considerando 
aquilo que é importante e 
urgente. 
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Passo 4: Entenda como o cliente pensa 

 

JORNADA DE COMPRA ETAPA 1 – APRENDIZADO E DESCOBERTA 

Esta é a primeira etapa do processo da compra. Nessa etapa, o comprador está 
se perguntando: “Como eu sei se eu estou interessado, se eu não sei que você 
existe?”. O objetivo nessa etapa é despertar o interesse dele por algum assunto 

e fazer ele perceber que tem um problema ou uma boa oportunidade de negócio. 
 

Aqui é importante demonstrar aos compradores de que forma seus produtos ou 
serviços podem ajudá-los. O conteúdo criado para este fim deve ser focado nos 
problemas do seu comprador, nunca no seu produto ou marca. 

 

JORNADA DE COMPRA ETAPA 2 – RECONHECIMENTO DO PROBLEMA 

Nesta etapa, o comprador já se inteirou um pouco mais sobre o tema e percebe 
que tem um problema ou uma oportunidade. O nosso objetivo agora é gerar 
necessidade, isto é, revelar para ele um problema que ele ainda não sabia que 

tinha. A partir daí, o comprador começa a pesquisar e estudar mais o problema e 
ir atrás de soluções. Esta é uma etapa em que a empresa oferece conteúdo que 

ajuda a responder os principais questionamentos que o comprador potencial já 
começou a se fazer. 
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JORNADA DE COMPRA ETAPA 3 – CONSIDERAÇÃO DA SOLUÇÃO 

Nesta etapa o comprador já identificou o seu problema e tem algumas 
possíveis alternativas para resolvê-lo. Consideramos esta uma fase delicada 
do processo, pois ainda não existe aqui uma decisão final de fazer a compra 

do produto ou serviço que a sua empresa oferece como solução, daí a 
importância de seguir alimentando este futuro cliente com conteúdos úteis. 

Estes conteúdos são chamados de “nutrição” e precisam estar alinhados com 
a fase em que o lead se encontra dentro da Jornada de Compra. 

JORNADA DE COMPRA ETAPA 4 – DECISÃO DE COMPRA 

Este é o momento de agir para vender. Nesta última etapa, o comprador já está 
comparando as opções disponíveis e pesquisando qual delas é melhor para a sua 
realidade. Aqui é importante ressaltar os seus diferencias e mostrar porque ele deve 

escolher o seu serviço e não do concorrente. Recomendamos que neste momento 
você ofereça um teste, uma consultoria, promoções ou amostras grátis para 

melhorar a experiência do usuário. 
 
Nesta etapa da Jornada de Compra, é importante fazer a abordagem. Tendo em 

mãos as informações fornecidas pelo lead (dados, conteúdos acessados, 
interações, etc), fazer o primeiro contato pessoal com o potencial cliente. 

Ter as quatro etapas da Jornada 

de Compra em mente e elaborar 
personas que lhe permitam 
conhecer ao máximo seus clientes 

são passos fundamentais para 
entender como agir para que se 

tenha uma melhor conversão de 
vendas. Ou seja, conhecer bem o 
seu  cliente e saber aplicar esses 

conceitos é a chave para o 
sucesso do seu negócio. 
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Passo 5: Montando a primeira campanha com 
Facebook Ads 

 Quando o assunto é marketing em mídias sociais, muita gente se engana ao achar 

que não se gasta nada para trazer resultados, já que as ferramentas são gratuitas. 
Isso não está totalmente correto. Sempre há um investimento de tempo e energia, 
especialmente em produção de conteúdo. 

No entanto, concordamos e defendemos que é um investimento muito mais 
acessível para médias e pequenas empresas do que anunciar nas mídias 

tradicionais. Talvez em função dessas possibilidades de crescimento orgânico (que 
são excelentes!), criou-se um certo preconceito de que gastar com publicidade 
online não é “o jeito certo” de fazer Marketing Digital. Pelo contrário. Investir em 

mídia online - como Links Patrocinados, Facebook Ads, entre outras formas de  
antecipar resultados no início, quando a empresa ainda não possui muita autoridade 

na Web. 
No caso do Facebook, seus anúncios segmentados funcionam muito bem para 
atrair uma audiência qualificada a um custo bastante acessível.  

Campanha 

 
Em nível de campanha você deve escolher 

um objetivo específico, que pode ser 

aumentar o número de curtidas em sua 
página, direcionar visitantes para o seu 

site, gerar envolvimento com alguma 
publicação da página, etc.  

 

Conjunto de Anúncios 
 

Dentro de cada campanha você pode criar diferentes conjuntos de 

anúncios, de acordo com o segmento que deseja atingir. Um 
exemplo: uma campanha para gerar cliques no seu site podeter um 

conjunto de anúncios para pessoas de São Paulo e outro para 
pessoas de Santa Catarina. Para cada grupo de anúncios é possível 

determinar um orçamento e um cronograma específicos, o que 

permite um controle maior por parte do usuário. 

Anúncios 

 
No nível dos anúncios, é possível fazer 

variações de textos, imagens, links, 

etc. Além disso, aqui são definidos os 
lances (valores de CPC ou CPM) e 

outras definições do público-alvo. 

Como funciona uma estrutura de campanha 
 

O Facebook Ads tem três níveis: Campanhas, Conjunto de anúncios e Anúncios. 
Essas divisões possibilitam focar melhor os anúncios para cada grupo específico, ter 

um controle maior sobre orçamento e cronograma, e analisar os resultados com mais 
facilidade. Vamos ver a seguir mais detalhadamente cada nível dessa estrutura. 
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A Evolvers é uma Consultoria de negócios que 

tem por missão auxiliar empreendedores, 

pequenas e médias empresas a alavancar seus 

resultados. 

Atuamos nas principais áreas do seu negócio: 

Pessoas, Processos, Vendas e Marketing. 

 

Nosso trabalho é: 

1. Identificar o seu problema (Diagnóstico) 

2. Propor uma solução 

3. Criar um plano de ação para você executar 

4. Acompanhar e monitorar os resultados 

 

Conheça como você pode crescer, expandir ou 

destravar seu negócio de forma prática  e 

estratégica. 
 

Heidevieira.oficial 

@evolversconsultoria 

5 passos dicas para conquistar mais clientes 

www.evolversconsultoria.com.br 

98729-9468 


