
 

  



Antes de começar 
Antes de seguir com o nosso checklist, vamos ajustar 
algumas arestas. É importante que você saiba quais 
os requisitos mais importantes ao executar todo o 
nosso checklist. 
 
A minha recomendação de construtor de Landing 
Pages é o Elementor, ele é fácil de usar e existe uma 
versão gratuita que já dá para construir muitas 
páginas bem interessantes. 
 
Na versão paga com o nome de Elementor PRO, 
contém mais funcionalidades e já é possível utilizar 
CSS para tornar as suas páginas ainda melhores. 
 
Você consegue instalar o Elementor diretamente do 
Wordpress, ele é um plugin super simples de ser 
instalado, portanto, você pode fazer isso agora 
mesmo, basta apenas procurar pelo plugin Elementor 
na aba de Plugins do Wordpress e fazer a sua 
instalação. 
 
Agora que já temos tudo em mãos vamos prosseguir 
com o próximo passo, até o fim deste checklist você 
terá em mãos um poderoso processo passo-a-passo 



para executar toda vez que for realizar a criação de 
qualquer Landing Page. 
 

Passo 1 - Definir qual o modelo da Landing 
Page ou Página de Inscrição. 
Uma Landing Page precisa capturar a atenção do seu 
Visitante assim que ele chega até ela. Portanto você 
precisa saber o que melhor funciona para cada caso, 
quais elementos inserir, qual o layout melhor se 
adequa para um caso específico. 
 
Normalmente uma chamada bem no começo da 
página e logo abaixo um reforço para esta chamada, 
já funciona para a grande maioria dos casos, você 
não precisa ter uma obra prima no formato de um site 
online, a sua ideia é entregar uma mensagem para o 
Visitante. 
 
E outra coisa muito importante que você precisa 
adicionar é uma “Chamada Para Ação”, um botão 
pedindo para que o usuário faça alguma ação dentro 
do site, realizar um cadastro, fazer o download de 
algum PDF e etc... 
 



Quando você sofrer de um processo criativo, não 
saber qual layout usar e onde encaixar tudo, você 
pode simplesmente olhar o que a sua concorrência 
faz hoje. 
 
Isto já é um bom começo.  
 
Desta forma você se inspira em uma página que 
converte bem e não corre tanto riscos. O ideal é ver 
o formato que mais te agrada e trazer isso para a sua 
página. 
 
Faça uma listagem das páginas que você mais gosta, 
isso facilita muito no processo de criação. Outra 
forma de facilitar a criação da página é usar um 
template dentro da própria ferramenta de construção 
de páginas, dependendo do formato da página a 
ferramenta pode ter isso pronto para você alterar. 
 
Organize tudo numa planilha para que você possa 
consultar no futuro e fazer uma coluna descrevendo 
de qual página dos concorrentes você mais gostou e 
ordenar isso no momento em que for criar a sua 
página. 
 



Passo 2 - Qual o objetivo principal que se 
deseja atingir com a página? 
Depois que você escolher o modelo ou os modelos, 
agora o próximo passo é definir qual o objetivo que 
você deseja alcançar com a Landing Page, cada 
modelo tem um objetivo específico, por exemplo. 
 

Uma Landing Page onde você tem apenas um vídeo 
e logo abaixo um artigo explicando o que é o seu 
produto, funciona muito bem para ofertas mais 
diretas. 
 

Já outras com botões que levam para vídeos que 
contenham alguma aula seguido de um botão de 
oferta funciona muito bem como uma demonstração 
grátis do seu produto. 
 

E um último exemplo são as que contém apenas um 
artigo com 2000 a 3000 palavras falando a respeito 
do seu produto, isto atrai muito mais pessoas que 
gostam de ler e querem escanear o texto para saber 
se o produto tem tudo o que elas precisam. 
 



Cada Landing Page tem um objetivo, aqui dei três 
exemplos para você começar a se basear quando for 
construir a sua. 
 

A meta deste passo é que você alinhe qual é o 
objetivo principal da sua campanha de vendas com a 
Landing Page que você precisa criar. 
 

Passo 3 - Fazer um planejamento de 
implementação. 
Após a definição do formato da Landing Page e o seu 
objetivo, agora é hora de planejar como será a 
implementação desta página. 
 

Normalmente o que eu faço, eu divido os elementos 
da página e separo em pequenas tarefas, você pode 
listar essas tarefas em uma planilha ou até usar um 
software que gerencia tudo isso para você. 
 

Como exemplo eu vou falar um pouco do trello, você 
pode criar colunas onde você vai colocar as 
atividades que serão desenvolvidas e em seguida 
dizer qual é a situação daquela atividade naquele 
momento. 



 

Por exemplo, normalmente eu coloca quatro colunas 
com os seguintes nomes: 
 

Backlog 
Fazer 
Fazendo 
Feito 
 

Na coluna Backlog você coloca as atividades não 
planejadas, você sabe que precisa executar mas não 
sabe em qual momento elas vão entrar para 
execução, então elas ficam lá aguardando a sua 
execução e você pode definir um nível de prioridade 
para elas. Eu coloco as atividades com mais 
prioridade no topo da coluna e em seguida quando 
estiverem prontas para execução eu as coloco na 
coluna Fazer. 
 

Nesta coluna, a do Fazer, são as atividades que 
estão prontas, você pode pegar e executar, 
normalmente como desenvolvo as minhas páginas 
sozinho eu coloco umas três atividades ali, e eu sigo 
a seguinte regra, o que eu consigo trazer do Backlog 
que eu consigo fazer dentro de uma semana? 
 



Essas atividades serão as entregas daquela semana, 
aí a dinâmica funciona da seguinte forma, você 
começa a puxar apenas as atividades que você está 
“Fazendo” ou executando para a coluna de Fazendo. 
 

Quando tiver finalizado a atividade basta apenas 
arrastar para a coluna Feito e pronto. 
 

Este modelo de trabalho me dá uma previsibilidade 
do que estou fazendo e do quanto foi entregue, já me 
ajudou muito a separar as minhas atividades e 
acredito que isto vai te ajudar também. 
 

Passo 4 - Verificar se a Landing Page 
funciona corretamente em todos os 
dispositivos. 
Depois que você finalizar todas as etapas de 
implementação, este é o momento de testar a sua 
página em dispositivos com diferentes formatos de 
tela.  
 

Este passo é bem importante, sei que muitos vão 
desenvolver a página pensando em um PC, mas a 
dica aqui é, pense primeiro na experiência Mobile 



(Celular) e depois adeque para o PC, isto vai te dar 
mais produtividade e evitar ter que refazer muita 
coisa. 
 

Normalmente no Passo 3 eu já começo a ter essa 
preocupação, aqui é mais para a validação final, 
verificar se tudo funciona e se os elementos estão nos 
lugares corretos e etc. 
 

Caso você não queira sofrer com estes testes, eu 
aconselho fortemente que você utilize os templates 
dos construtores de páginas, ele já vem otimizado 
para ser usado em vários dispositivos. 
 

Passo 5 - Revisar se a Landing Page tem 
uma boa performance. 
E dá-lhe mais revisão, é importante você testar tudo, 
garantir que a página esteja funcionando 
corretamente, verificar se o local onde você vai 
hospedar a página é realmente bom e que você não 
terá nenhum problema, ou que será possível 
minimizá-los. 
 



A pior coisa que pode acontecer é ter uma página que 
não carrega, ou que dá algum problema no servidor 
e ela fica indisponível por muito tempo, isso massacra 
qualquer conversão, então garanta que tudo funciona 
adequadamente. 
 

Sempre que for hospedar a sua página vá atrás de 
hospedagem consagradas como a Hostgator ou a 
Godaddy, evite planos que tenham pouca Memória 
RAM, por exemplo para que o Wordpress funcione 
bem com o Elementor um servidor que possua no 
mínimo 512MB de RAM é o mais indicado, menos 
que isso você já terá uma performance ruim. 
 

Normalmente opte por planos com 1gb de memória 
isso já ajuda bastante, são planos mais caros (não 
extremamente caros), se você pretende criar página 
que irão receber muitas visitas simultâneas considere 
adquirir um servidor VPS com mais Memória RAM. 
 

Um servidor VPS é uma sigla para Virtual Private 
Server, é uma máquina virtual com vários nós de 
processamento que deixam a performance do site 
extremamente mais rápida. Para adquirir uma 
máquina destas os planos sempre serão separados 
entre Poder de Processamento (nós/nodes), Memória 



RAM e Espaço em Disco, alguns serviços permitem 
que você aloque mais discos para uma mesma 
máquina virtual. 
 

Passo 6 - Faça testes para aumentar a sua 
conversão. 
Falamos de planejamento, implementação, teste e 
performance, agora nada mais justo que falarmos de 
Conversão. 
 

Após finalizar a sua página o ideal é sempre testar 
novos elementos, por exemplo, popups, botões que 
aparecem no meio da página, barras no topo ou no 
fim da página e etc. faça isso para garantir que você 
esteja testando novos elementos para verificar o que 
influencia ou não na conversão da sua página. 
 

Leve em consideração que você vai precisar ter um 
período de teste de no mínimo 3 dias, o ideal é 1 
semana, mas 3 dias é razoável, menos que isso 
talvez você não enxergue os números que estão por 
trás do seu teste. 
 



Faça um calendário de melhorias que você deseja 
colocar na página e continue usando o Trello para 
fazer esse gerenciamento. 
 

Os últimos ajustes. 
Chegamos ao fim, e aí curtiu? o que acho desse 
checklist, empolgado para criar a sua próxima 
Landing Page? 
 

Este é o checklist que eu utilizo para criar as minhas 
páginas e as páginas dos meus clientes. 
 

Esse mesmo checklist já me ajudou a construir 
diversas landing pages, a propósito eu ainda vou falar 
bastante sobre esse assunto e gostaria de te fazer 
um convite especial. 
 

Eu vou liberar o acesso a um portal contendo 
algumas aulas grátis falando a respeito dos 
fundamentos das Landing Pages. 
 

Nestas aulas eu irei aprofundar ainda mais sobre 
esses conceitos, e irei colocar a mão na massa para 
te ajudar na implementação e mostrar como usar a 



ferramenta Elementor para construir muita coisa 
legal. 
 

Para participar, você pode clicar no link abaixo é 
totalmente grátis. 
 

Aqui está: 
https://rafaelpaula.com.br/fundamentos-das-lps-
lucrativas/ 
 
Sucesso e até daqui a pouco. 
Rafael de Paula 
 


