
Do 0 aos 300 mil Acessos



Somos uma empresa de Educação

Nosso objetivo é ensinar conteúdo de qualidade 

para os profissionais colocarem em prática e 

ascenderem profissionalmente.



Quem somos

Av. Alan Turing, 345

Parque Científico e Tecnológico da UNICAMP

Campinas, SP

Nossa sede

Mais de

CNPJ: 09.386.495/0001-03

FM2S Treinamento em Desenvolvimento Gerencial Ltda.

60
treinamentos

70.000
profissionais treinados

100 
projetos realizados



Agora sim, nossa história...



Uma imagem que traduz nossa história

Site: www.fm2s.com.br

Sísifo foi condenado a, por toda a eternidade, rolar uma grande

pedra com suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que

toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava

novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de

uma força irresistível, invalidando completamente o duro esforço

despendido.

2015 = 3.000 / mês

2020 = 300.000 / mês

http://www.fm2s.com.br/


Este é o segredo para os acessos...

▪ Racionalidade

▪ Disciplina

▪ Paciência

Estudar
▪ SEO: Search Engine Optimization

▪ Conteúdo dos posts

▪ Imagens

▪ Link building

▪ Sales Acceleration Formula: como transformar 

acessos em vendas

▪ Leads / Lead Qualificado / Oportunidade

▪ E-mails marketing

▪ Lean Seis Sigma, principalmente a parte Estatística

▪ Gráfico de controle

▪ Regressão Linear, Múltipla e Logística

▪ Planejamento de Experimentos

▪ Testes de Hipóteses

▪ Programação em Wordpress

▪ Tema

▪ Plugins

▪ Ferramentas Importantes

▪ Zendesk: atendimento

▪ CRM: controle da carteira de clientes

▪ TagManager: tags do seu site

▪ Google Search Console: gestão do site para o 

Google

▪ Smartlook: filmar o site e entender o 

comportamento dos usuários

▪ SEMRUSH e Similarweb: benchmark

▪ Answer the public: temas

▪ Google Ads: propaganda

▪ Google Analytics: tudo e mais um pouco

Conteúdo



Este é o segredo para os acessos...

▪ Racionalidade

▪ Disciplina

▪ Paciência

▪ Postar constantemente, faça chuva ou sol, sábado ou domingo! 

▪ Testar, Testar, Testar e Testar mais um pouco! Após o teste, registrar os 

aprendizados por meio de um PDSA e não esquecer. E, colocar o que 

aprendeu em prática

▪ Estudar todo conteúdo da fase passada por meio de um plano 

rigorosamente executado. Sem o estudo, as chances de o site virar 

tentativa e erro é enorme

▪ Verificar todas as mudanças que o Google faz em seu motor de busca

▪ Pesquisa boas práticas que os grandes sites fazem

▪ Ser extremamente organizado no controle das postagens

▪ Ser  criterioso no conteúdo. Busque livros, artigos científicos, conteúdos 

respeitados e não itens sem controle

▪ Não copie! Crie

▪ Revise todos os textos, para não deixar problemas para o futuro



Este é o segredo para os acessos...

▪ Racionalidade

▪ Disciplina

▪ Paciência

▪ Do começo dos posts diários até o resultado começar a vir, foram 4 

meses! Isso em 2015, imaginem agora. Portanto, sejam pacientes e não 

desistam do sonho

▪ Não há pudim instantâneo nem mágica, apesar de 95% dos sites tentarem 

lhe convencer sobre. Fuja deles

▪ Encare como um trabalho, senão será apenas um passatempo e 

passatempo não é algo que sua renda deva depender dele



Obrigado! 
Virgilio F. M. Dos Santos
Sócio e CEO FM2S

virgilio@fm2s.com.br

Tel.: (19) 99132-0984 / (19) 4101-0234

www.fm2s.com.br


