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Inbound e Outbound Marketing
C a p í t u l o  1

O objetivo do inbound marketing é, acima de tudo, criar um

relacionamento com o cliente. A venda seria uma consequência

disso. Através de estratégias, o inbound busca entender a

necessidade do cliente, oferecendo soluções e formas de

facilitar sua vida, seja com seu produto ou serviço, ou não.

Enquanto o outbound marketing não aprendeu a utilizar os

meios e tecnologias do marketing digital, o inbound nasceu por

causa dessas tecnologias. O inbound entendeu que o

consumidor mudou sua maneira de se comunicar e de consumir

na internet, e aproveitou isso para criar uma nova maneira de

atingi-lo. Mas o inbound, para se tornar realmente efetivo, é

preciso se importar.

Como vimos no primeiro módulo deste curso, todo negócio precisa de

marketing, certo? Consumidores precisam saber que você vende o que

eles querem consumir – ou que acham que precisam consumir. Tudo

seria mais simples se existisse somente um tipo de marketing e um tipo de

público consumidor. Mas o mundo, obviamente, é muito mais complicado

que isso. Para o marketing funcionar, você precisa adicionar o elemento

mais instável e volátil que existe: as pessoas. Mas uma coisa que tem se

provado bastante efetiva nos últimos anos e tem funcionado para grandes,

pequenas e médias empresas, é um tipo de marketing que pode gerar

ótimos resultados, mesmo com um baixo orçamento: o inbound

marketing. Criado para contrapor o tradicional outbound marketing,

mais agressivo e focado na busca pelo cliente, com uma comunicação de

mão única, o inbound marketing transformou a maneira como empresa e

consumidor se relacionam durante uma venda.

Inbound marketing



Arte: Yvonne Darlene Cagle, astronauta e médica norte-americana

“Por que não mandar apenas 

robôs para o espaço? Porque 

apenas seres humanos sabem 

aprender a aprender, apenas 

seres humanos têm inspiração; 

apenas seres humanos têm o 

poder de se importar.”





Etapas do Inbound Marketing Esse processo de atração, conversão, venda e encantamento do

usuário está intrinsecamente ligado ao Marketing de

Conteúdo, que nada mais é do que a produção de conteúdo

voltada para essas quatro etapas. Aplicadas também à captação

de leads, elas formam aquilo que é conhecido como Jornada de

Compra, que instiga o interesse do usuário e pode transformá-

lo em potencial cliente. Junto com outras técnicas de Inbound

Marketing, como a criação de Buyer personas, co-

marketing, produção de conteúdo diversificado e de qualidade e

foco nas palavras-chave mais buscadas, a jornada de compra

também ajuda a colocar a sua marca no topo das pesquisas no

Google. A seguir, explicaremos por que é preciso se preocupar

com os mecanismos de buscas (como o próprio Google, que é

responsável por 99% do tráfego de pesquisas na internet) e de

que forma essas e outras técnicas de Inbound Marketing podem

fazer a sua empresa se destacar das demais.

O Inbound consiste basicamente em uma série de

estratégias de Marketing Digital, cujo foco é atrair

visitantes para a plataforma digital da sua empresa. Essas

estratégias podem ser classificadas em quatro etapas:

1. Atração

2. Conversão

3. Venda

4. Encantamento



Objetivos e Estratégias em cada Etapa do Inbound Marketing



5 Técnicas de Inbound Marketing para se destacar da concorrência

1. Definir as Buyer Personas

As estratégias de Marketing Digital e Inbound Marketing precisam

sempre levar em conta o público que se deseja atingir. Só que

muitas vezes o público-alvo não é um somente. Pensando nisso, foi

criado o termo Buyer Persona, que, como o nome sugere, é uma

espécie de personagem criada justamente para ajudar a empresa a

entender melhor quem são os clientes e quais são suas

necessidades. O objetivo das personas é descrever com o máximo

de detalhes quem seriam os compradores ideais para o serviço ou o

produto que uma empresa tem a oferecer. Por isso, na hora de criar

as personas, está permitido soltar a imaginação. Dê a ela um nome,

idade, profissão, especifique a renda mensal e atribua a ela gostos

pessoais, áreas de interesse, além de um perfil de comportamento

bem definido. Não se esqueça de listar também quais são os

principais desafios enfrentados por ela e deixar bem claro por quais

motivos ela poderia se interessar pelos serviços de sua empresa.

2. Crie um blog (e não deixe de postar)

A ideia é basicamente montar um blog para postar textos relacionados

ao segmento da sua empresa. Mas o conteúdo criado tem que ser

estratégico e pensado justamente nas Buyer Personas que você criou.

Porém, além de fazer o blog, é muito importante mantê-lo sempre

atualizado, com boa periodicidade de postagens e, claro, com conteúdo

relevante e de muita qualidade. Para isso, você pode se inspirar nos seus

concorrentes, mas aposte em pautas diferenciadas, com conteúdo

inovador e original. E para saber exatamente que tipo de pautas

elaborar, é só se perguntar: sobre o que o meu cliente gostaria de ler a

respeito? Como fazer para aplicar os conceitos de Inbound nos textos do

blog? De que forma esses textos podem ajudar a captar leads e

aumentar as vendas do meu negócio?



3. Percorra toda a jornada de compra

O conceito de Jornada de Compra também leva em

consideração as etapas de Inbound, mas com algumas

diferenças. Em vez de quatro, a jornada tem cinco etapas.

São elas:

1. Aprendizado e descoberta

2. Reconhecimento do problema/oportunidade

3. Consolidação da solução

4. Avaliação e compra

5. Atendimento e suporte

O objetivo é criar conteúdos diferentes para cada uma

dessas etapas, sempre pensando nas Buyer Personas.

Assim, você elabora uma jornada de textos que vai levar o

usuário do interesse pelo tema à efetivação da compra,

deixando-o plenamente satisfeito e com um sorriso de

orelha a orelha. Funciona assim:

Primeiro você cria conteúdos para captar atenção e despertar o interesse da

pessoa por um tema. Depois você escreve outros textos, desta vez mostrando

a ela que existe um problema e que ela precisa dos seus serviços para resolvê-lo.

Mas você vai fazer isso sem nem ao menos mencionar o nome da sua empresa

(por enquanto). Faz parte da Jornada de Compra fazer com que o leitor perceba,

primeiro, por que ele precisa dos serviços que você tem a oferecer para só depois

conhecer o serviço de fato. A partir do momento em que a pessoa já identificou o

problema e o que precisa ser feito para solucioná-lo, você entra com a solução,

avaliando possíveis alternativas e criando um senso de urgência para fechar a

venda. Nessas duas etapas, você deve criar conteúdos atraentes que deem ao

leitor quantos motivos forem necessários para que ele se convença de que

realmente precisa do que sua empresa está oferecendo. E aí sim é válido você

mencionar a sua marca. A última etapa consiste em fornecer atendimento de

qualidade para garantir a satisfação do cliente. Como fazer isso? Com conteúdos

que alimentem o interesse da pessoa pelo tema e a mantenham sempre bem

informada, afinal, não adianta fechar a venda e depois abandonar o cliente. A

Jornada de Compra existe justamente para fidelizá-los, de modo que eles

virem “promotores” da empresa e indiquem seus serviços para amigos, ajudando

a captar leads.



4. Palavras-chave

Na hora de produzir conteúdos, não basta simplesmente escrever

bem. É claro que um texto de qualidade é imprescindível para

garantir autoridade e passar confiança para os potenciais clientes,

mas uma boa redação não é suficiente para que a sua empresa se

destaque da concorrência. Para que isso aconteça, é preciso levar

em conta uma técnica de Inbound bastante conhecida dos maiores

portais da internet: Searching Engineering Optimization,

também conhecido como SEO. O SEO consiste numa série de

técnicas e estratégias para aumentar os acessos de um site. Elas

têm como principal objetivo melhorar o posicionamento nos

mecanismos de buscas, de forma que a plataforma da sua

empresa apareça logo nos primeiros resultados. Hoje, o Google

concentra quase a totalidade do tráfego de pesquisas na internet,

então a preocupação recai inteira sobre os algoritmos definidos

pela empresa norte-americana. Por isso, o SEO deve estar focado

naquilo que o Google considera mais relevante e merecedor do

topo das pesquisas. Existe, portanto, uma série de boas práticas

que ajudam um site a ser priorizado pela empresa no momento

das buscas. A principal delas é o uso de palavras-chave.

Quando você insere uma palavra-chave bem buscada num conteúdo

produzido para internet, o Google vai prestar mais atenção no que você

escreveu. Só que não basta usar a keyword uma vez. Quanto mais você

repeti-la durante o texto, melhor — mas sem deixar de lado a qualidade, é

claro. Insira a palavra-chave no título, no subtítulo, na meta-descrição (que é

aquele pequeno texto que aparece logo abaixo do título nos resultados do

Google), na URL (o endereço do site) e repita ao longo do post, tanto no

corpo do texto quanto em headlines. Para saber quais são as palavras-chave

mais bem buscadas, você pode usar algumas ferramentas online que

servem exatamente para isso, como o Google Adwords, que é bem fácil de

mexer. Mas por que é tão importante se preocupar com a posição que a sua

empresa vai ocupar nos resultados do Google? Você mesmo pode

responder a essa pergunta fazendo uma simples busca no site. Você verá

que aparecerão milhares e milhares de resultados. Se você não se

preocupar com SEO, e principalmente se a sua plataforma (ainda) não tiver

muitos acessos, é muito provável que ele apareça lá atrás quando alguém

fizer uma pesquisa. E se você usa o Google, você sabe que a grande maioria

das pessoas não passa das primeiras páginas de resultados. Um bom

ranqueamento nos mecanismos de buscas ajuda a aumentar os cliques e,

consequentemente, aumentar as vendas também, fazendo com que você

cresça e ganhe destaque no mercado.



5. Pense em fazer co-marketing

Também chamado de “Marketing colaborativo“, o co-marketing é um conceito relativamente

novo no Brasil, mas que já se mostrou uma excelente estratégia para vencer a concorrência

quando o assunto são técnicas de Inbound Marketing.

O co-marketing acontece quando duas empresas que não são concorrentes, mas que

pertencem ao mesmo segmento, decidem se juntar para potencializar os resultados.

Como elas não competem entre si, mas atingem o mesmo público-alvo de diferentes maneiras,

a união faz todo sentido, já que as empresas terão acesso à base de clientes uma da outra.

No fim das contas, o co-marketing também ajuda a economizar custos. Com a junção de forças,

as empresas dividem seus gastos e as responsabilidades, permitindo que os colaboradores

tenham tempo para se dedicar a atividades que acelerem o crescimento do negócio.



Já o outbound, como falamos, se opõe

estrategicamente ao inbound. Sendo muito

simplista, o outbound é uma estratégia de

prospecção ativa e o inbound é uma estratégia

de prospecção passiva.

Enquanto no inbound você cria mecanismos

para atrair os potenciais clientes, no outbound

você identifica o perfil dos potenciais clientes

e começa a abordá-los.

Outbound marketing



5 Vantagens do Outbound Marketing para sua empresa

1. ROI mais rápido

O inbound precisa de tempo para gerar resultado, já que

construção do SEO é algo que apresenta retorno no médio e no

longo prazo. Já o outbound consegue atingir seu público a partir

do momento que a empresa decide começar a prospectar.

Enquanto você ainda luta para trazer visitantes para seu site, o

outbound consegue trazer clientes para sua empresa em apenas

uma semana, dependendo do seu ciclo de vendas. Portanto, o

retorno sobre o investimento se dá de forma mais rápida.

2. Facilmente mensurável

Se você trabalha bem a análise de dados do seu processo,

informações como sazonalidade de compra, comportamento do

cliente e discurso ideal estão frescas na sua cabeça. Seguindo elas, a

tendência é que suas taxas de conversão atinjam bons níveis e que

você consiga direcionar melhor suas estratégias. Além disso, como já

pontuamos sobre a velocidade do ROI, o outbound gera resultados

rápidos. Então você consegue uma amostra para análise em menos

tempo. Logo, suas premissas são validadas e você já consegue tomar

decisões embasadas em dados quantitativos e qualitativos.



5 Vantagens do Outbound Marketing para sua empresa

3. Facilidade para encontrar profissionais na área

O mercado de vendas tradicionais já existe há milênios, e, sem

entrar no mérito da qualidade técnica, o que não falta no mundo

são vendedores. A única área que ainda não foi muito trabalhada

é a de inteligência comercial, processo que surgiu há muito pouco

tempo. Todas as outras funções já são velhas conhecidas para os

profissionais do segmento.

4. Velocidade para validar premissas

No outbound marketing, se você entrar em contato com mil leads

em 1 mês, já possui uma amostragem grande o suficiente para

validar se suas personas, discurso e comunicação estão corretos,

enquanto o tempo médio para o processo de inbound amadurecer

completamente em uma empresa varia de 6 meses a 1 ano. Logo,

concluímos que até para validar suas estratégias de prospecção

passiva é necessário ir ao mercado ativamente para economizar

tempo e esforços do seu time, afinal, sabemos que nada é mais

chato e trabalhoso do que alterar o posicionamento da sua

marca/empresa.



5 Vantagens do Outbound Marketing para sua empresa

5. Assertividade do contato

Como explicamos no começo deste post, no novo outbound você escolhe

objetivamente com quem vai falar. Personalização do contato em vendas aumenta

a conversão final, já que o comprador está conversando diretamente com outra

pessoa. Em um cenário de vendas complexas, por exemplo, o outbound é ideal,

pois as pessoas estão mais propensas a realizar a compra se o processo for

realizado de maneira consultiva. Basta que o vendedor se posicione como um

especialista de mercado, estando ciente de todas as dores e os objetivos que

seu target possui e utilizando isso em seu discurso — exatamente o que um

representante de outbound faz.



A escolha entre Inbound e Outbound

Para te ajudar a entender qual é a estratégia ideal para seu caso,

vamos usar a analogia do oceano vermelho e do oceano azul. Se

você está em um mercado altamente competitivo na internet, com

uma disputa ferrenha pelo topo do Google, você está em um oceano

vermelho. Agora, se seu mercado ainda é muito novo e você tem

muita facilidade em ranquear, você está em um oceano azul.

Empresas no oceano vermelho podem não alcançar bons

resultados com inbound, a não ser que estejam fazendo esse

investimento há algum tempo. Já as empresas no oceano azul têm

mais chance de gerar receita por meio do inbound, pois estão com o

caminho livre para construir autoridade.

Lembre-se de considerar, também, o ticket médio e o perfil dos

clientes. Afinal, não vale a pena ter uma equipe de vendas para

prospectar clientes com ticket médio baixo, que não paga o custo do

seu processo. Da mesma forma, não adianta nada produzir conteúdo

para uma persona que não consome, certo?

Quando as 2 estratégias funcionam em conjunto, podem trazer

resultados impressionantes. Entretanto, é fundamental que a

empresa tenha perfil para implementá-las.

Para você entender melhor, listamos algumas situações que mostram a

relação ganha-ganha que é gerada com as 2 funcionando em conjunto.



Oceano Vermelho

Sim. Apesar de não ter tanto potencial a priori, o inbound

também pode trazer bons resultados em um cenário

altamente competitivo se alinhado ao outbound marketing. A

curto prazo, o time de outbound cuida da geração de receita,

enquanto o time de inbound foca em roubar as primeiras

colocações do Google por meio de técnicas de SEO. Conforme

o processo de inbound for escalando, você direciona os

esforços do seu time de outbound para fechar contas

estratégicas, que requerem mais trabalho por parte do

vendedor.

Qualificação de Leads

A maioria dos profissionais da área de vendas já passou pela situação de

realizar uma venda que demorou séculos para fechar, com incontáveis

reuniões para explicar como o produto funciona e afeta o cotidiano do

lead, negociação de valores e até demonstrações do funcionamento da

solução no dia a dia. Mas você sabia que o conteúdo produzido pelo seu

inbound pode te auxiliar na redução do seu ciclo de vendas? Quando

perceber que uma lead tem muitas dúvidas durante a prospecção,

experimente recomendar um material rico, como um e-book ou um white

paper. Assim, a lead chegará na próxima reunião mais madura para

entender como a solução pode ajudá-la, encurtando seu ciclo de vendas.

O material estará 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição dele

para sanar qualquer eventual dúvida e, como vendedor, você sabe os

assuntos que interessam e como criar urgência para que a lead consuma

o conteúdo. Se ainda assim a lead não estiver no momento de compra,

você pode colocá-la em um fluxo de nutrição e qualificá-la até o

momento de retomar o contato com um vendedor.



“Fishing” de leads

Da mesma forma que você usa os fluxos de inbound

para qualificar as leads que não fecharam a compra,

você pode usar a base de inbound leads para gerar

oportunidades para o time de vendas. É só “pescar”,

na sua base, contatos que já passaram por todas as

etapas do funil, consumiram conteúdo relevante e

forneceram todas as informações pessoais (nome, e-

mail, telefone, empresa etc.).

Treinamento do time de vendas

Como qualquer vendedor novato vai demorar certo tempo para dominar o

discurso ideal, o gestor se encontra em uma rua sem saída. Ele precisa bater a

meta, mas sabe que todo novo membro do time de outbound marketing possui

um tempo de aprendizado que não pode ser burlado, com o risco de queimar

vários leads. Qual, então, seria a solução para fazê-los vender mesmo sem possuir

domínio aprofundado do produto? A resposta está no seu processo de inbound.

Basta você usar o conteúdo que já possui para treiná-lo. Além disso, é possível

seguir com seu time o mesmo funil de nutrição que é utilizado com seus clientes,

com a divisão do material de treinamento entre topo, meio e base. Assim ele

consegue se aprofundar nas especificações do seu mercado e produto de forma

linear, sem pular etapas. Com certeza os resultados gerados serão além do

esperado e grande parte do trabalho do time de RH será poupado, além de não ser

necessário acompanhar muito os novatos da equipe. Depois de um tempo, será

possível montar um treinamento escalável e em cima do conteúdo produzido,

tornando menos traumática qualquer expansão do time comercial. Ou seja, na

dúvida entre inbound ou outbound, você pode apostar nos 2 e gere muito mais

resultado para sua empresa.



Leads
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Lead, em Marketing Digital, é um potencial consumidor de uma marca que demonstrou interesse em consumir o seu

produto ou serviço. Mas como esse interesse é demonstrado? Geralmente, isso acontece através do preenchimento de

dados por parte do usuário em um formulário para receber uma oferta (material rico) ou uma assinatura de newsletter.

O lead passa a fazer parte do funil de vendas daquela empresa e é trabalhado pela equipe de marketing e vendas em

esforços conjuntos no sentido do fechamento do negócio. Com isso, lead se tornou sinônimo de qualquer visitante que

informe seus contatos em troca de algum tipo de conteúdo. Lead também pode ser definido como alguém que entra em

contato com a sua empresa interessado em mais informações sobre o seu produto ou serviço.

De modo simplificado, uma lead é um usuário que está ao alcance da empresa, independentemente do canal digital ao

qual ele está conectado. A geração de leads é fundamental para o sucesso da empresa, ainda mais quando consideramos

as baixas taxas de conversão para serviços digitais.



Confira, na imagem abaixo, o exato momento em que alguém se torna uma lead no conceito do Inbound Marketing:



Repare que, no início do ciclo de vendas, todos os usuários são

estranhos (strangers), o momento mais distante de efetivamente se

tornar um cliente. Para essas pessoas, o ideal é produzir conteúdo

de topo de funil, responsável por atrair (attract) usuários através de

artigos cuja temática é ampla e atinge uma vasta quantidade de

internautas. Em outras palavras, é a isca que trará um novo visitante

(visitor) ao seu blog ou site. Essa é a etapa do funil (na qual

falaremos no capítulo a seguir), na qual mais se produz conteúdo.

Para captar esse visitante, é necessário inserir uma call to action

(chamada para a ação), instigando-o a interagir com sua marca e,

enfim, tornar-se um lead! Pronto! Agora o visitante não apenas

autorizou a conversação, mas solicitou ser provido de informações

relevantes acerca do tema do seu produto ou serviço.

Geralmente, nesse estágio, o formato de conteúdo se alterna bastante.

Você pode utilizar textos, vídeos, webinars, infográficos, e-books,

apresentações de slides, podcasts, tutoriais, vídeo aulas, entre várias

outras táticas. Se a estratégia for bem executada, é possível

transformar uma lead em um cliente (customer) e, como sabemos,

um cliente é a base da sobrevivência de uma empresa. Mas não pense

que a execução da metodologia termina aqui! Nessa etapa, é preciso

continuar a produzir conteúdo para encantar (delight) os clientes e

torná-los promotores (promotors) da marca, ou seja, defensores que

terão a função de espalhar boas referências sobre o seu negócio.





Infelizmente não há garantia de que uma lead se transformará num

cliente ou mesmo que retornará ao seu site. Contudo, o mesmo não se

aplica à lead qualificada. Esse conceito abrange o usuário que já

identificou um problema e está em busca da solução, ou seja, alguém

que está realmente considerando comprar seu produto ou

contratar seu serviço. Saber claramente quem são suas leads

qualificados permitirá que o time de marketing crie campanhas mais

eficientes para alcançar esse consumidor. Neste estágio é preciso que

o conteúdo das suas ações seja mais específico para convencer a lead

qualificada de que você oferece a melhor solução. Mas atenção! Para

conseguir realmente construir uma lista de contatos qualificados, você

precisa tanto de autorização por parte do usuário quanto de seu

engajamento. Por isso, jamais compre listas de e-mail! Aquelas pessoas

não solicitaram (muito menos autorizaram) receber os e-mails de sua

empresa. A consequência será uma péssima imagem para sua empresa

e uma insatisfação por parte dos usuários. O grande diferencial do

inbound marketing é construir essa relação entre lead e marca de

forma natural e com benefício mútuo. Mas não é só isso.

Voltemos à etapa de meio de funil, quando um visitante tornou-se uma

lead. Você logo perceberá que nem todos eles são iguais. Alguns dos

contatos adquiridos demonstrarão maiores níveis de engajamento com

o conteúdo produzido, que podem ser medidos através de plataformas

de e-mail marketing ou monitoramento de redes sociais. Alguns dados

relevantes podem ser coletados através delas, como quantos links

foram clicados em mensagens e posts, o tempo que um usuário

permaneceu consumindo o conteúdo recebido e quantos e-mails foram

lidos ou direcionados para a caixa de spam. Curtidas, comentários no

blog, compartilhamentos, entre outros, também são métricas

importantes para ranqueamento de uma lead. Em resumo, clientes que

possuem um nível de engajamento elevado estarão mais sucintos a

realizar uma compra. São os consumidores para os quais você deve

dedicar conteúdo específico e aprofundado. Afinal, já revelaram interesse

pelo tema e demonstraram ter problemas para os quais a sua empresa

tem a solução. Saber o momento exato para fazer uma oferta pode ser

o diferencial entre o fechamento de um negócio e a desistência do

usuário.

Leads Qualificados



O processo para qualificar uma lead é delicado e pode envolver uma

série de testes até que sua empresa encontre o melhor modelo. Não

há regra a ser seguida, já que isso dependerá do seu produto, mercado

e de quanto você está disposto a investir. Por outro lado, algumas

estratégias tem se mostrado mais eficientes do que outras. Com boa

relação entre custo e benefício, o marketing de conteúdo tem se

mostrado a melhor estratégia tanto para gerar quanto para qualificar

uma lead. Além de mostrar seu produto, você estará educando seu

cliente em relação ao problema e sua solução. Isso significa um

consumidor muito mais engajado com a sua marca e disposto a gastar.

A esse processo de qualificação de leads dá-se o nome de lead scoring.

Score, em inglês, significa pontuação. Portanto, o lead scoring é um

sistema de pontuação que classifica as leads em categorias pelo nível

de engajamento.

Como dito, existem diversas plataformas que podem auxiliá-lo a

separar as leads das leads qualificados. Entender essa diferença é

essencial para a escolha do momento ideal para realizar uma oferta.

Afinal, o motivo pelo qual você nutre o usuário com conteúdo

relevante é exatamente trazer uma relação confiável entre o

consumidor e a marca, e se você realiza uma oferta a cada

mensagem enviada, é possível gerar desconfiança. A qualificação de

leads pode ser um processo lento dentro do seu funil de vendas. Ter

estratégias diferentes de conteúdo para cada etapa do funil

melhorará suas taxas de conversão. Por exemplo, o topo pode

conter conteúdos explicando o problema do cliente e atraindo-o

para dentro do funil, onde o tipo de conteúdo tratará especialmente

das soluções para o problema. Por fim, o cliente é enviado para o

fim do funil, onde seu departamento de vendas assume a lead.

Como qualificar um Lead



Funil de Vendas
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O funil de vendas, também chamado de pipeline, é um modelo

estratégico que mostra a jornada do cliente do primeiro contato com a

sua empresa até a concretização da venda — em alguns casos, além

dela. Em outras palavras, ele é uma representação do caminho que

o cliente faz até fechar a compra.

Um processo que consiste em conduzir ou acompanhar o seu cliente a

partir do momento em que ele toma conhecimento de uma solução

vendida pela sua empresa até o fechamento do negócio.

A compra não é um processo homogêneo, mas ocorre por etapas. Isso

porque, durante a sua jornada, o cliente passa por vários momentos

que revelam quão próximo ele realmente está de comprar.

Temos o momento em que ele ouve falar da sua solução pela primeira

vez, a pesquisa que ele faz sobre o item em questão, a compra

propriamente dita, a recomendação que ele dá depois de usar o

produto.

Um cliente que acabou de descobrir seu produto, por exemplo, está

menos pronto para comprar do que um que já leu até as avaliações do

seu site. Então, para determinar qual é o nível de maturidade do

cliente em relação à decisão de compra, dividimos esses momentos

em partes e assim definimos as etapas do funil de vendas.



E s t r u t u r a  d o  f u n i l  d e  v e n d a s



O topo (ToFu) é conhecido como a etapa da consciência, pois até

aqui a pessoa era indiferente à sua própria necessidade ou

problema. Em outras palavras, ela não buscava nenhum produto ou

serviço porque desconhecia que tinha essa demanda. No entanto,

quando tem o primeiro contato com você, ela compreende que

existe esse gap e então vai estudar sobre ele. Esse é o momento de

se colocar como especialista. Forneça materiais que ajudem seu

visitante a diagnosticar o problema e compreendê-lo por

completo! Assim, qualquer dúvida que ele tenha sobre o assunto, irá

procurar você. Nessa etapa geralmente estamos lidando com

visitantes, pessoas que chegaram até o seu site de alguma forma,

mas sobre as quais você ainda não tem nenhuma informação.

Então, na hora de educá-la, ofereça materiais ricos na tentativa de

convertê-las em leads e fazê-las andar no funil.

Etapas do Funil de Vendas

Topo do Funil

O marco que define a passagem da primeira etapa para a segunda é

o reconhecimento do problema. O visitante já leu bastante sobre o

assunto e admitiu que realmente tem uma demanda. Agora, ele

busca por maneiras de saná-la e é seu papel apresentar dicas e

técnicas que possam ajudá-lo. Nessa etapa, geralmente lidamos com

as leads, pessoas que já interagiram com o seu conteúdo e

forneceram informações básicas de contato em troca do acesso a

algum conteúdo. Como o lead não sabe bem como resolver seu

problema, ele considera várias soluções, inclusive a compra de um

serviço. Porém, tem dúvidas se essa é realmente a opção correta

para seu caso. Deixando claro que seu objetivo é ajudá-lo e não

vender para ele a todo custo, você estabelece uma relação de

confiança que será benéfica quando o lead já estiver qualificado e

puder passar para a próxima etapa.

Meio do Funil



Por fim, no fundo do funil (BOFu) estamos lidando com MQLs (Marketing Qualified Leads) — leads que

passaram por todo o processo de educação e que o Marketing classificou como prontas para receberem o

contato de um vendedor. Uma MQL sabe que tem um problema que não conseguirá resolver sozinha e já

percebeu que precisará contratar um serviço. Se você seguiu o processo corretamente até aqui, já é conhecido

por ela como referência de mercado e alguém em quem ela pode confiar para negociar.

Então, é o momento de dar aquele empurrãozinho e mostrar que você é o parceiro certo para ela. Após

algumas comparações com outras empresas, a MQL vai escolher qual acredita ser a melhor alternativa e

fechará o funil de vendas, realizando a compra e se transformando enfim em cliente. Vale lembrar que algumas

empresas incluem ainda uma quarta etapa: a pós-venda. Essa etapa é focada em fidelizar o novo cliente e

transformá-lo em um promotor da sua marca.

Etapas do Funil de Vendas

Fundo do Funil



Imagine que seu negócio é vender pneus para carros e que você tem

um site onde fala tudo sobre cuidados com automóveis. Lá no TOFu

(topo do funil), um provável cliente estava pesquisando na internet

sobre pneus e encontrou o seu blog.

Ele começa a ler um artigo que mostra os cinco problemas mais

frequentes com pneus e percebe que sua situação é familiar com o

problema número três, de desgaste. Seguindo as orientações do seu

artigo, ele confere os pneus de seu carro e se dá conta de que sim,

eles estão desgastados. Ou seja, ele toma consciência de seu

problema. Em seguida, no MOFu (meio do funil), o provável cliente

pesquisa em seu site maneiras de consertar um pneu desgastado.

Buscando por soluções para seu problema, ele considera fazer

vários reparos nos pneus, mas finalmente admite que seus pneus já

estão precisando de troca. Resumindo: ele precisa tomar uma

decisão de compra.

Exemplo de Funil de Vendas na Prática

No BOFu (fundo do funil), o futuro cliente compara preços e

avaliações de várias lojas. Afinal, pneus são caros, e ele quer

garantir que está comprando algo de qualidade. Como já está

familiarizado com sua empresa, ele também busca por novos

pneus em seu site e descobre uma seção com depoimentos de

clientes.

Como a maioria dos depoimentos é positiva, ele decide fazer a

compra. Por fim, após a compra o novo cliente recebe via e-mail

um e-book com dicas para cuidar dos novos pneus. Ele percebe

que você realmente tem cuidado com seus clientes e está

preocupado em ajudá-lo a manter seus novos pneus por muito

tempo.

Feliz com a experiência, deixa uma avaliação positiva na seção de

depoimentos e se torna um promotor da sua loja.



1. Previsibilidade de resultados

Como cada etapa do funil de vendas depende do

desempenho da etapa anterior, você sabe exatamente

quantas pessoas precisa no TOFu para gerar X clientes ao

final do processo. Monitorando os números da sua equipe, é

possível prever se os setores de marketing e vendas

conseguirão cumprir a meta e qual o tempo necessário para

alcançá-la.

Benefícios do Funil de Vendas

2. Maior produtividade

Com um funil de vendas bem estruturado, conseguimos mensurar

a produtividade de vendedores e analistas de marketing. Você

pode descobrir onde eles têm mais dificuldades e acompanhar os

resultados obtidos por cada um. Quando os colaboradores sabem

que o trabalho está sendo acompanhado e que os dados

fundamentais são identificados, a tendência é que eles se

empenhem mais para apresentar melhores resultados.



3. Otimização da Gestão

O funil é trabalhado com o intuito de segmentar e padronizar

o ciclo de vendas, tornando a análise de cada estágio desse

processo mais objetiva e ágil. Com isso, a equipe de

gerenciamento ganha mais foco e assertividade, garantindo

que os objetivos do time estejam colaborem diretamente

para o crescimento do negócio.

Benefícios do Funil de Vendas

4. Melhor aproveitamento das oportunidades

Com um funil de vendas implementado, você pode acompanhar o

status de cada venda em tempo real. Isto é, as chances que cada

negócio tem de ser efetivado. Logo, fica mais fácil aplicar

estratégias para aumentar a possibilidade de fechar o negócio.



5. Respostas para o Desenvolvimento de Produtos

Ao longo do relacionamento com os clientes, você terá informações valiosas que apontam novos

caminhos para aperfeiçoar os serviços ou produtos desenvolvidos por sua organização.

Por identificar essas demandas, sua empresa consegue prover aos seus clientes algo a mais, ou seja,

consegue ir além das expectativas. Assim, você tem maior fidelização de clientes e conseguirá atrair

novos, aumentando seu volume de vendas.

Benefícios do Funil de Vendas



Posts de blog

O post em blog é, na maioria das vezes, o primeiro contato do

cliente sobre um determinado tema que, potencialmente,

pode se tornar uma solução para suas demandas. Os textos

devem ser de fácil acesso para qualquer visitante e as

informações neles contidos devem despertar a curiosidade do

leitor de saber mais sobre o assunto.

Conteúdos do Topo do Funil

Infográficos

Infográficos são excelentes ferramentas de aquisição de

tráfego porque passam informações importantes de uma

forma rápida e objetiva. Listas e dados sobre determinado

assunto dão ótimos infográficos. Mas certifique-se de que as

informações sejam sucintas e realmente fiquem bem no

formato visual.



Podcasts

Podcasts são programas informativos no formato de áudio ou vídeo

distribuídos por meio de feeds RSS. Eles são uma ótima maneira de

atrair tráfego para seu site e aumentar o tempo de permanência do

usuário, já que ele permanece na página para ouvir o programa.

Como nem todo mundo tem tempo para ler o seu conteúdo, vale

oferecer também a opção de ouvir os seus blog posts..

Newsletter

Newsletters são e-mails que você manda para sua base de contatos

para mantê-la atualizada sobre as novidades. Como elas

possibilitam a comunicação direta com o cliente de forma regular e

periódica, você pode enviar conteúdos específicos de acordo com os

interesses da sua base. Assim, você faz com que o consumidor

tenha mais interesse em seus conteúdos e avance rapidamente para

a próxima etapa do funil.

Postagens em Mídias Sociais

A ideia do topo de funil é aumentar o tráfego de

visitantes. Logo, as mídias sociais, tais como Facebook, Twitter,

Instagram etc., são ótimas oportunidades para despertar a

curiosidade dos potenciais clientes.

Utilize imagens, gifs e outros recursos para chamar a atenção

dos usuários, e faça chamadas para seus principais blog posts.



Posts de blog

Os textos em blogs também podem ser usados no meio do

funil. Contudo, o conteúdo deve estar focado em um público

que já tem conhecimento básico sobre o assunto. Invista em

conteúdos com dados mais densos, ricos em detalhes e

informações sobre determinado problema e como resolvê-lo.

Conteúdos do Meio do Funil
E-books

O e-book, também chamado de livro eletrônico, pode ser

utilizado para falar de assuntos mais profundos, que os blog

posts não conseguem esclarecer por completo. Além disso, o

ele é uma ótima oportunidade para guiar o visitante pelos

seus processos, preparando-o para a compra. Você pode

oferecer guias completos sobre o seu segmento, manuais que

ensinem a resolver um problema passo a passo, entre outras

ideias. A grande vantagem desse conteúdo é que ele pode ser

disponibilizado e baixado pelo formato PDF, desde que o

visitante forneça seus dados para contato. Assim, fica mais

fácil fazer a abordagem para avançar no fundo do funil de

vendas.



Cases de sucesso

Nesse tipo de conteúdo, você pega histórias de clientes que já

adquiriram seu produto ou serviço e conta os resultados

obtidos, detalhes da estratégia e muito mais. Fale dos pontos

relevantes da solução por você proposta e como a empresa

mudou a vida deste cliente, por exemplo. Os cases têm um

peso considerável na hora do comprador escolher qual

empresa investir. Por isso, ouça seus atuais clientes e divulgue

seus resultados positivos, a fim de mostrar como a sua

empresa pode trazer esses mesmos resultados aos possíveis

clientes. No momento em que o cliente optar em contratar os

serviços ou adquirir os produtos da sua companhia, você pode

orientá-lo através dos Webinars de venda.

Conteúdos do Fundo do Funil

Webinars e demos

Os webinars são apresentações em vídeo que tem como

objetivo ensinar alguma coisa ou esclarecer dúvidas sobre

determinado assunto. Você pode usá-los em qualquer etapa

do funil, desde que o conteúdo se adeque à maturidade do

lead. No caso do BOFu, vale falar sobre o passo a passo de

compra do seu produto ou responder as dúvidas mais

frequentes. Já no caso das demos (vídeos demonstrativos do

produto), os webinars são muito importantes, pois em vídeo é

possível mostrar cada etapa para efetivar a venda.



SEO – Search Engine Optimization
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SEO significa Search Engine Optimization (Otimização para mecanismos de busca). É um conjunto de técnicas de otimização

para sites, blogs e páginas na web. Essas otimizações visam alcançar bons rankings orgânicos gerando tráfego e autoridade para

um site ou blog.

Essa estratégia é fundamental para sua empresa ganhar destaque, visibilidade no mundo digital e, por consequência, mais leads,

clientes e faturamento para o seu negócio. Como? Com a otimização de site e blogs com o uso de técnicas para melhorar o

rankeamento destas páginas e posicionando a sua empresa nos primeiros resultados do Google, por exemplo, aumentam (e muito)

suas oportunidades de negócio, já que 90% das pessoas que fazem pesquisas no Google clicam apenas em resultados que

aparecem na primeira página do mecanismo.





Como funciona o Google?

É fundamental entender como o Google funciona para

elaborar uma estratégia assertiva de SEO. As buscas nesse

mecanismo são divididas em dois grupos: resultados

orgânicos (gratuitos) e resultados pagos. Os resultados pagos

(dentro da caixa vermelha) aparecem no topo da página,

sinalizados por uma marcação verde com o texto “Ad” ou

“anúncio”. Para ocupar esses espaços, as empresas pagam

por clique através de uma ferramenta do próprio Google

chamada Google Adwords. Abaixo desses resultados pagos

encontram-se os orgânicos (marcados com um quadrado

azul). Esses sites das primeiras posições de busca são

definidos pelos robôs do Google de acordo com o nível de

relevância e autoridade que apresentam — sempre focando

na qualidade de experiência do usuário.



Mais exemplos de 
resultados pagos



Os robôs do Google funcionam como rastreadores. Eles buscam

todas as páginas na internet, entram em cada um dos links e leem

tudo o que aquelas páginas têm para oferecer, salvando tudo o que

encontrarem nos servidores do Google. Dessa forma, todo o

conteúdo fica organizado e bem segmentado para oferecer os

melhores resultados para as pesquisas realizadas pelos usuários a

respeito de um termo específico. Para entender melhor, imagine

uma biblioteca. Quando estamos buscando, por exemplo, por um

livro sobre SEO, nós não precisamos ir de prateleira a prateleira para

buscar por esse conteúdo — nós recebemos orientações sobre o

local específico onde as informações sobre SEO se encontram, o que

torna mais prático e fácil o acesso aos livros e às informações

contidas nele. Os servidores do Google funcionam da mesma forma:

organizando os conteúdos para auxiliar o usuário, sempre

apresentando os sites mais relevantes e com conteúdo mais

completo para responder a dúvida ou necessidade que originou a

busca.

Apesar do que muitas pessoas acreditam, o Google não enxerga

sites da mesma forma que o usuário. Quando pensamos na

visibilidade para os mecanismos de busca, precisamos nos

lembrar de que, ao contrário dos usuários, os robôs que leem o

site não conseguem visualizar javascript e imagens, apenas texto

e código. Sendo assim, quando fizermos a estrutura de um site

ou blog post com imagens, é fundamental trabalhar bem em

cima do texto alternativo (alt text) de cada uma delas, colocando

uma descrição completa que auxiliará os robôs a entenderem do

que se trata aquela figura.

Quando não trabalhamos o texto alternativo das imagens, o

Google acaba vendo estes espaços como furos no site. É como se

toda esta área das imagens fosse um fundo branco, sem

conteúdo relevante para os leitores. Vale lembrar que um bom

texto alternativo em imagens ajuda em questões de SEO e

rankeamento.



Arte: John Linwood Battelle é empresário, escritor e jornalista.

“Busca, um elemento de 

Marketing que não 

existia há uma década 

atrás, se mostra hoje a 

mais eficiente e barata 

maneira das empresas 

atraírem clientes em 

potencial.”

John Battelle



Os Principais Fatores de Rankeamento do Google

On Page

Os fatores on page são aqueles que devem ser trabalhados dentro do

próprio site ou página, e são fundamentais para que os mecanismos de

busca percebam que seu conteúdo está relacionado aos termos

buscados pelos usuários.

Os principais fatores On Page são:

1. Qualidade do Conteúdo

Existem dois fatores principais para o rankeamento no Google: Link

Building (que veremos mais à frente) e a qualidade do conteúdo. Desde

o lançamento do Google Panda, o algoritmo procura identificar

conteúdos de baixa qualidade para otimizar os resultados para o

público. Ou seja, quanto melhor for o seu conteúdo, melhores as

chances de você figurar nas primeiras posições nas SERPs.

2. Tamanho do conteúdo

O tamanho influencia diretamente nos rankings do Google. Em

uma pesquisa feita pela Search IQ, a média de tamanho dos

conteúdos que figuram nas primeiras posições era de

aproximadamente 2.500 palavras.

Isto porque o Google procura os conteúdos mais completos,

que esclareçam as dúvidas dos leitores. Mas isso não é uma

regra! Tudo depende de como a sua persona reage ao tamanho

dos seus conteúdos e, principalmente, o seu conteúdo responde

de maneira completa a dúvida que levou à sua persona até ele?

Independente do tamanho do texto, a persona precisa ler o seu

conteúdo e ter todas as suas dúvidas resolvidas. Caso contrário,

procurará outro texto que esclareça melhor os seus

questionamentos.



3. Título interno

O title tag é o título interno do seu blog, aquele que o leitor verá

quando já tiver acessado o seu conteúdo. É muito importante destacar

que ele deve ser diferente do seu SEO title, que será um fator externo e

deverá levar o leitor ao seu texto. Os dois títulos possuem funções

diferentes. A função do título interno é fazer com que o leitor que já

acessou o seu post tenha ainda mais interesse em ler o conteúdo. A

liberdade quanto ao uso de caracteres e à posição das palavras-chave

permitirá títulos mais criativos e que aumentem o desejo o no leitor de

consumir o conteúdo. Você deve gastar o maior tempo possível para

elaborar um bom título, afinal ele é a primeira impressão que o leitor

tem do seu texto.

Os principais fatores de atenção em um título On Page:

• Deve despertar a curiosidade do leitor;

• Apresentar benefícios da leitura;

• Fazer uma promessa (que será cumprida);

• Precisa ter a palavra-chave;

• Não possui limite de caracteres.

4. SEO Title

Ele é um dos fatores mais importantes tanto para rankeamento

quanto para garantir uma alta taxa de cliques (CTR) no seu

conteúdo.

Os principais fatores para um ótimo SEO Title são:

• Precisa ter aproximadamente 55 caracteres;

• Palavra-chave à esquerda;

• Título mais objetivo.



5. URLs amigáveis

As URLs são um fator direto de rankeamento. O Google também identifica o uso das palavras-chave no endereço da sua página. Além

disso, quanto mais amigável ela for, mais fácil para os leitores clicarem e serem direcionados para a sua página.

Quanto menos elementos além da palavra-chave tiver na sua URL, melhor. É importante evitar o uso de números em listas, por

exemplo. Caso você atualize e amplie aquela lista, você terá um número errado na sua URL. E uma das principais regras de SEO é:

nunca atualize a sua URL depois do conteúdo ser indexado.

As melhores práticas para se fazer uma URL amigável são:

• conter a palavra-chave;

• ter no máximo um subdomínio;

• ser curta e facilmente interpretável;

• conter hifens para separar as palavras(o Google não lê espaços);

• ser relacionada ao título do post.



Exemplo de URL amigável e não-amigável

Amigável:

Não-amigável:



6. Heading Tags

As headings são fundamentais para identificar a prioridade dos conteúdos

existentes na página. No código, é possível observar até seis headings, apresentando

o conteúdo mais importante (H1) e seus subtítulos (H2 a H6). Dessa forma, o Google

identificará a hierarquia das informações do seu conteúdo.

A importância da hierarquia:

• Mostra para o Google as informações mais importantes do seu texto;

• Facilita a interpretação dos crawlers;

• Buscadores definirão os principais temas abordados no post;

• Otimiza a leitura dos textos (escaneabilidade).

Como fazer:

• Utilizar H1, H2 e H3 no seu conteúdo;

• Palavra-chave SEMPRE no H1 e se possível em um H2;

• Utilizar long tails (cauda longa) nos intertítulos;

• Usar apenas UM H1 por página;

• H4 para frente são estéticos.



7. Tempo de permanência na página

O tempo de permanência na página é um dos principais fatores de

rankeamento do Google, afinal é uma forma de mostrar ao buscador que

aquele conteúdo é de boa qualidade.

Quanto mais tempo o leitor permanece na página, com mais eficiência o

Google interpreta que aquele conteúdo responde a dúvida da persona.

Caso o leitor entre e imediatamente saia da página, o Google entende que

este texto não agrada ao público (caso isso se repita constantemente).

Como ampliar o tempo de permanência na sua página:

• Conteúdo de qualidade;

• Faça uma boa introdução – que funciona para convencer o leitor a

permanecer até o final do texto, apresentando os benefícios que ele

terá com essa leitura;

• Use frases de conexão – usar frases e perguntas que mantenham a

curiosidade do leitor durante a leitura: “e não é tudo”, “e tem mais”,

“quer saber o que mais você pode conseguir?”

• Intertítulos que apresentem benefícios claros.

8. Linkagem interna

A linkagem interna é fundamental para o Google. A partir

dela, os crawlers vão analisar a experiência do usuário nos

seus posts e para quais outros conteúdos você está

enviando o seu leitor.

Além disso, quanto mais links internos um conteúdo

específico receber, maior será a relevância que o Google

interpretará que você dá para aquela páginas. É como se

você dissesse: “Google, essas são as páginas mais

importantes do meu site/blog”.



9. Design Responsivo

Como vimos na linha do tempo, o Google prioriza sites mobile

friendly no momento de definir o posicionamento das páginas.

Se a sua página não está otimizada para aparecer bem em

aparelhos mobiles, você pode perder muitas posições no

buscador.

10. Tempo de carregamento

A altíssima velocidade que possuímos hoje na internet levou o

público a ser um pouco impaciente. Hoje em dia você não

quer esperar mais do que 3 ou 4 segundos para uma página

carregar. O Google leva isso em consideração e o tempo de

carregamento é fundamental para um bom rankeamento.

Páginas que demoram a carregar tendem a ter um tempo de

permanência na página muito pequeno.

11. Meta Description

Apesar de não ser um fator que influencia diretamente no

rankeamento daquela página, a meta description é um código que

tem como função explicar para o usuário qual é o conteúdo

abordado naquela página e, com isso, atraí-lo para a leitura do

conteúdo.

Pensando em meta description, este é um fator que influencia

consideravelmente na taxa de cliques do seu site — por isso é

fundamental que ela siga algumas particularidades recomendadas

para atingir bons resultados:

• Usar a palavra-chave – aparece em negrito nas SERPs;

• Resumir e induzir o leitor a ler o seu conteúdo (benefícios);

• Aproximadamente 150 caracteres;

• Não usar um pedaço da introdução;

• Não enganar os leitores.



Exemplos de Meta Description



Os Principais Fatores de Rankeamento do Google

Off Page

Os fatores off page são aqueles externos ao seu site. O Google valoriza bastante esses quesitos, pois eles representam a

autoridade do seu conteúdo/site e como as pessoas têm sido beneficiadas com ele: quanto melhor o conteúdo disponível, mais as

pessoas falam sobre ele e mais backlinks você recebe.

Os backlinks são links de outros sites voltados para o seu. Para o Google, quanto maior a quantidade de sites externos de

relevância apontando para o seu site, mais autoridade você tem em relação aquele assunto e melhor seu rankeamento nos

mecanismos de busca.

Os sinais sociais são o número de menções e compartilhamentos da sua marca nas redes sociais. Eles também têm uma

influência grande nos resultados da sua marca na busca orgânica.

Não deixe de utilizar botões de compartilhamento em redes sociais no seu site. Outro fator importante é o volume de menções à

sua marca na web e fora dela. Quanto mais as pessoas falam de você — online ou offline — mais credibilidade você inspira. E este

e é um fator que pode aumentar a taxa de cliques do seus resultados orgânicos.



Mídias Sociais
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As Redes Sociais são os canais mais importantes de humanização de uma marca e de

gerar proximidade com o público. Atualmente elas são um dos pilares para se alcançar

sucesso com Marketing Digital. As redes sociais contam com mais de 3 bilhões de

usuários ativos ao redor do mundo. Esse número comprova a necessidade de uma

estratégia de marketing digital nas redes sociais para o seu negócio. Assim como em

outras ações de marketing digital, é necessário entender quem são as pessoas que

acompanham sua marca, quais as necessidades delas. Com isso, você vai conseguir

definir quais as redes sociais merecem maior atenção e que tipo de conteúdo divulgar.



Facebook Ads: Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger

O Gerenciador de anúncios possibilita a criação de anúncios para mídias como Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Além de criar esses anúncios

pelo gerenciador, você também pode impulsionar publicações feitas anteriormente na página do seu negócio. Ao impulsionar suas publicações, você pode

direcioná-las para um publico específico, tendo com base os interesses deles. Com isso, os resultados das suas ações devem ser mais satisfatórios.

O Facebook Ads, possui o Video Creation Kit, ferramenta que

auxilia na criação de conteúdo em vídeo, a partir do

Gerenciador de anúncios. Existem dois tipos de públicos que

podem ser estabelecidos para as divulgações:

• Públicos personalizados: lista de contatos importada para

o Facebook, pessoas que interagiram anteriormente com

sua página, site, aplicativo ou mesmo loja física.

• Públicos semelhantes: público composto com base nas

informações das listas inseridas no seu Público

Personalizado. Como o nome sugere, o Facebook buscará

por contatos similares aos públicos inseridos

anteriormente.



YouTube

Para anunciar pelo YouTube, basta ter um canal e uma

conta no Google Ads, plataforma voltada para a criação e

distribuição de anúncios. Para criar anúncios em formato

de vídeo, basta que a mídia esteja no YouTube. Você

também pode optar por anúncios gráficos, que podem ser

exibidos na parte inferior do vídeo ou então ao lado dele.

Depois disso, você seleciona o tipo de público que você

quer alcançar e, por último, define o investimento desejado

para o anúncio.

Assim como nas divulgações pelo Facebook, aqui você

também define o critério que deseja considerar para

direcionar seu anúncio. Pessoas que já interagiram com

sua marca ou então usuários com interesses parecidos com

visitantes do seu site podem ser considerados. Você

também pode considerar o interesse das pessoas, dados

demográficos, entre outras informações.



LinkedIn

Se você vê o LinkedIn apenas como um espaço de divulgação e busca por

vagas, esqueça isso. Diferente de outras redes sociais, que passaram a ser

questionadas pelos recentes casos de quebra de privacidade e notícias

falsas, o LinkedIn cresce cada vez mais como uma opção para criar atrair

leads qualificados através da produção de conteúdo. Para anunciar, crie

uma business account e defina a forma de pagamento que você vai utilizar.

Feito isso, você vai definir o tipo de campanha que deseja realizar, o

conteúdo do anúncio e segmentar o público-alvo.

Veja abaixo alguns dos filtros disponíveis:

1. Nível de experiência;

2. Personas (Mass Affluent, estudantes, Graduados sem Pós-Graduação);

3. Cargos (Empreendedores, Gerente de Eventos, etc.);

4. Tamanho da Empresa;

5. Entre outros.



Conteúdo em Vídeo

As pessoas retêm 95% de uma mensagem composta a partir de

conteúdo em vídeo. Em tempos onde ter atenção é raridade,

não perca a chance de usar esse recurso para atrair os

seguidores. A Aberdeen realizou um estudo que mostra a

efetividade de conteúdos em vídeo. Segundo a pesquisa, o vídeo

pode gerar 66% leads qualificados a mais por ano, se

comparados com que produz apenas conteúdo em texto. Esses

dados mostram que a produção de conteúdo em vídeo pode ser

uma estratégia eficaz na atração de público para sua marca e

geração de novas vendas. Com a expansão de recursos em

redes sociais como o Instagram, Twitter, Snapchat, IGTV e

Facebook, as campanhas em mídias sociais usando vídeos (video

ads ou video advertising) são uma alternativa muito interessante

para divulgação de produtos ou serviços.

O YouTube segue como principal plataforma para produção de

conteúdo em vídeo. Porém, outros serviços ameaçam a sua

liderança, como é o caso do IGTV. O IGTV é um aplicativo do

Instagram que possibilita a divulgação de vídeos de longa duração.

Ele pode ameaçar o YouTube ao tentar atrair os produtores de

conteúdo, por conta da popularidade atual do Instagram.

No YouTube, você pode produzir conteúdo de forma recorrente no

seu canal. A própria plataforma disponibiliza algumas dicas sobre

como começar, através do YouTube Creators. Criar um canal no

YouTube não tem custo algum. Utilize esse espaço para produzir

conteúdos variados, desde vídeos institucionais até materiais

educativos, apresentação de produtos etc. Analise as preferências do

seu público (através de estudos com o de buyer persona) e defina

quais mídias podem ser utilizadas pela sua marca.



Os vídeos são líderes quando falamos sobre inovação de conteúdo,

pois representam uma maneira muito mais confortável para o

usuário absorver informações, levando em conta o ritmo cada vez

mais acelerado que levamos neste mundo futurista. Melhor do que

parar para ler ou ver imagens é poder assistir a um vídeo com

todas as informações das quais você precisa sendo exibidas de

maneira clara, objetiva e divertida, gerando uma perspectiva

diferente e um engajamento mais eficiente.

Não por acaso, a sensação é de que aquela empresa está falando

diretamente para você, quase como uma conversa. Isso sem contar

na facilidade de consumir esse conteúdo, já que é possível assistir a

um vídeo em momentos e lugares onde não seria possível ler.

Assim, a estratégia de marketing em vídeo envolve a produção e

utilização tanto de vídeos curtos quanto mais longos, dependendo

da necessidade para determinado serviço.

Por isso, é uma ação que atinge todas as fases do funil de vendas,

desde o topo (atração), passando pelo meio (conversão), até o fundo

(venda). Também funciona na retenção de clientes, fortalecendo a

marca em suas campanhas publicitárias e vídeos educacionais.

Vídeos geram mais engajamento: Já se sabe que 60% dos

internautas sempre vai preferir ver o vídeo de um conteúdo do que

ler um texto, se tiver a oportunidade para isso. É uma forma mais

imediata de resolver um problema ou tomar uma decisão, e o tempo

poupado com isso é valiosíssimo.

Vídeo impulsiona ainda mais o ranqueamento: O Google valoriza

cada dia mais a relevância dos conteúdos criados para os

internautas. Sendo assim, por meio de constantes aperfeiçoamentos

nos algoritmos, ele vem identificando os vídeos de qualidade,

impulsionando-os para o topo.



Vídeo converte melhor: Os vídeos envolvem uma técnica

poderosíssima, que funciona muito bem no quesito convencimento:

o storytelling. Ele é usado por meio de imagens, personagens,

locuções e trilha sonora para contar uma bela história, que crie uma

identificação muito mais profunda do que um texto faria.

A conversão não se faz sozinha e, por isso, é de extrema importância

atentar para a narrativa trazida no conteúdo. Um vídeo animado,

por exemplo, permite uma infinidade de possibilidades para a

elaboração de algo fantástico. Tudo depende da sua imaginação. A

conversão depende de uma habilidade indispensável para qualquer

ação de marketing e vendas: a persuasão. E não é difícil imaginar

como os vídeos se saem nesse quesito. Uma ótima dica são os

vídeos explicativos, seja sobre um produto, seja sobre a empresa, e

até mesmo sobre o próprio conteúdo apresentado em um blog post.

Vídeo educa: Educação é a palavra-chave quando se trata de

marketing digital. Um usuário pode realizar uma conversão se for

devidamente educado a compreender o seu serviço e,

naturalmente, passa a se interessar de uma forma verdadeira.

Isso pode (e acontece bastante) criar um promotor para o seu

produto e marca, mostrando que uma versão atualizada do bom e

velho marketing boca a boca ainda tem sua utilidade.

Agora, imagine acessar um site sobre um assunto sobre o qual você

deseja aprender e se deparar com um vídeo logo no início,

prontinho para dar play e apresentar tudo aquilo que você busca.

Eficaz, não é? É quase certo que você vai passar mais tempo nessa

página do que faria se precisasse ler um texto enorme.



Tipos de conteúdos em vídeo existentes

1. Vlogs: Você provavelmente já percebeu que vlogger é uma

profissão recente e de enorme sucesso, certo? Isso não é por

acaso — os vlogs são produtos que fazem parte dos novos

meios de comunicação. Por meio deles, é possível ver notícias e

atualidades em geral, aprender desde coisas básicas até

extremamente complexas, se entreter, e muito mais. Para o

produtor, é um trabalho de custo relativamente baixo e de

enorme alcance, traduzindo um ótimo investimento para quem

encara. Você pode, por exemplo, gravar uma série inteira de

episódios curtos no mesmo dia, que poderão render várias

semanas de postagens, e isso pode ser feito em uma sala

simples, com uma câmera razoável. Mas lembre-se sempre: o

conteúdo é a sua pedra preciosa que precisa ser lapidada com

maestria.

2. Webinars: Há pouco tempo, o Skype era a ferramenta mais

conhecida para fazer reuniões e conferências remotamente, em

tempo real. Isso mudou com a chegada do excelente Google Hangouts,

uma maneira mais simples de realizar essas mesmas reuniões,

porém, integrado a todos os outros serviços da Google. Uma das

facilidades que ganhou de vez a preferência da maioria dos usuários

é a possibilidade de gravar e armazenar aulas, seminários, tutoriais,

guias em vídeos e disponibilizá-los para todos os seguidores ou

clientes. Até mesmo congressos importantíssimos que, antes, seriam

feitos somente em um lugar físico, agora, estão disponíveis para

qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo e ao vivo. Se os vlogs

são baratos, os webinars são mais ainda. Muitas vezes, não é

necessário nenhum tipo de edição, roteiro ou encenação. É algo mais

semelhante a uma reunião ou uma aula e, em alguns casos,

com interação direta entre os participantes, possibilitando entrevistas

e resolução de dúvidas, sem necessitar de espera.



3. Tutoriais: Praticamente todo consumidor de conteúdos em vídeo já viu

pelo menos um tutorial. É quase certo que você mesmo tenha assistido a

alguns e, quem sabe, até feito algum curso completo, totalmente por meio de

vídeos. É algo que, há alguns anos, só seria possível aprender procurando

alguma boa escola, muitas vezes de alto valor. Existem diversos vloggers que

iniciaram produzindo tutoriais e que, atualmente, têm uma grande empresa

em sua própria área e isso é simples de entender. Afinal, você evita uma

leitura extensa e, algumas vezes, sem nenhuma imagem sobre o que se

estuda, para assistir a um vídeo que mostra o passo a passo exato, que,

seguido à risca, dificilmente, dará errado.

Isso também ajuda a construir algo que toda empresa almeja: se tornar

uma autoridade e uma referência no segmento. Mas a questão não é

simplesmente fazer um passo a passo, como em um livro de receitas. Os

consumidores vão esperar de você um contato mais direto e pessoal, uma

comunicação cativante que os guie de forma confortável. Nunca deixe a

entender que você não se importa o suficiente com o sucesso do usuário

naquela tarefa.



4. Depoimentos: Depois de certo tempo criando conteúdos relevantes para

sua persona, é esperado que alguns cases de sucesso comecem a surgir. É

uma ótima oportunidade para coletar esses depoimentos e usá-los para

mostrar aos novos visitantes o quanto o seu produto é importante. Nesse

sentido, criar vídeos que mostrem quem são as pessoas por trás desses

cases de sucesso é algo que vai agregar muito valor. Isso se torna um elogio

e uma promoção espontânea para a sua empresa. Porém, não deixe de

prestar atenção nas boas práticas com os seus clientes. Não seja invasivo,

pois muitos não têm interesse em ser gravados ou exibidos. É preciso

respeitar isso completamente.

Um modo de facilitar a entrega desses depoimentos é a realização de

eventos que promovam a participação desses clientes. Isso aumenta as

chances de se sentirem mais à vontade para fazerem declarações, mesmo

que curtas, mas, ainda assim, capazes de causar grande impacto. Oferecer

descontos nos serviços para os clientes satisfeitos que disponibilizarem

depoimentos, ou promover algum tipo de concurso para que relatem o

motivo pelo qual recomendam o seu serviço são maneiras interessantes

para viabilizar essa coleta.

O trabalho realizado pelo Dr. Da Silva 

foi excepcional e os resultados 

satisfatórios. Conheço o profissional há 

muito tempo, e já sabia da sua 

capacidade, do seu cuidado e atenção. 

O resultado valeu a pena. Indico a 

todos os amigos e familiares.

“



5. Animações: São os preferidos de muita gente, pelo simples

motivo de deixarem os usuários mais motivados com grandes

paletas de cores e personagens divertidos que geram bem-

estar.

São mais baratos de se produzir do que os vídeos com pessoas

reais e, inclusive, muitas vezes, produzidos por uma equipe

muito pequena. Nesse universo animado, existem vários estilos

de vídeos que podem ser usados, como as animações em

quadro branco, em colagem, 3D, e um dos mais usados na

estratégia de conteúdo em vídeo: o Motion Graphics.

Em sua maior parte, o Motion Graphics é caracterizado por

animações 2D, e é um ótimo estilo para a criação de vídeos

explicativos e institucionais, como no exemplo abaixo:



Arte: Jamie Turner, CEO da 60 Second Marketer

“A única forma de vencer no 

marketing de conteúdo e fazer o 

seu leitor dizer: ‘Isso foi escrito 

especialmente para mim’.”



Resumo do Alcance de Resultados
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C o m o  o  p r o f i s s i o n a l  
a l c a n ç a r á  r e s u l t a d o s



Campanhas de Sucesso de 
Marketing Digital
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Quando vamos realizar a construção de um planejamento estratégico de marketing digital, uma das etapas mais

importantes é a busca por referências. É por isso que separamos, ao final deste curso, alguns bons exemplos de

marketing digital que apresentam campanhas de sucesso de grandes empresas. Mesmo que algumas ações não

sejam viáveis para sua marca, devido ao tamanho do investimento necessário ou a incapacidade de alcance global,

as campanhas apresentadas a seguir mostram como um conteúdo relevante, bem estruturado e planejado, pode

render ações com bons resultados de branding e performance.



A Heineken aproveitou o atual conflito político que vem crescendo em todo o mundo e encontrou um resultado positivo: em vez de polarizar e

dividir, a Heineken reuniu as pessoas. Com cerveja, claro. A empresa juntou várias pessoas que tinham pontos de vista agressivamente

opostos sobre diversos assuntos, reunindo, por exemplo, uma pessoa que pensa que homens deveriam ser homens e mulheres deveriam ser

mulheres, com um transexual. Essas pessoas passaram por uma série de desafios antes de seus desentendimentos serem revelados. Após

isso tiveram a opção de sair ou sentar para tomar uma cerveja e discutir suas diferenças.

A Heineken promoveu um vídeo no Facebook que se tornou um viral com mais de 138.000 compartilhamentos e 324.000 ações de

engajamento. O vídeo recebeu mais de 17,7 milhões de visualizações, com 3 milhões ocorrendo apenas nos primeiros oito dias. Eles

inseriram sua mensagem em uma hashtag, #OpenYourWorld, que rapidamente ganhou 22.000 tweets que eram extremamente positivos.

Com esses números impressionantes, a campanha não poderia ficar de fora dessa seleção de exemplos de marketing digital.

Criar uma campanha viral que construa uma imagem de marca positiva, e ao mesmo tempo, crie conteúdo que desperte emoções

inspiradoras em seus clientes, é uma fórmula incrivelmente bem sucedida. Esse tipo de conteúdo não apenas aciona milhares e milhares de

compartilhamentos, mas também faz as pessoas pensarem. Isso os faz pausar e refletir sobre coisas que parecem importantes. Campanhas

assim inserem a marca em conversas: “Você viu o novo comercial da Heineken? É muito poderoso.” E embora sua marca não seja o foco

principal dos pensamentos ou discussões, ela estará lá.



A premissa da campanha #ShareYourEars da Disney era simples. Não há nada mais comum para a empresa do que as

pessoas tirarem uma foto usando as orelhas do Mickey Mouse. Entrando nessa onda, a marca divulgou um vídeo solicitando

a seus seguidores que postassem uma foto usando as orelhas do Mickey Mouse, mas dessa vez a publicasse com a hashtag

#shareyourears. A cada foto publicada com a hashtag a Disney doaria 5 dólares para a Make-a-Wish Foundation. O total de

doações foi primeiro limitado a 1 milhão de dólares, entretanto, a campanha atingiu o limite em tempo recorde, então a

Disney decidiu dobrar o valor original para 2 milhões de dólares.

#ShareYourEars foi uma campanha social, que utilizou o marketing nas redes sociais como principal motor para sua

divulgação. O objetivo era fornecer ajuda a crianças. Haviam todos os motivos para acreditar que a campanha seria bem

sucedida. Ainda assim, é um dos melhores exemplos de campanhas de marketing digital que conseguiram usar conteúdo

gerado pelo usuário. A Disney facilitou ao máximo a participação na campanha. As pessoas eram autorizadas a participar se

improvisassem as orelhas do Mickey Mouse e podiam estar em qualquer lugar do mundo. Um objetivo nobre e a remoção de

barreiras à participação fizeram a campanha explodir imediatamente.



Sua recente campanha “Domino’s Anyware” conquistou o título após a manchete em grandes publicações como Forbes,

Wired e Cnet. O objetivo da campanha foi fazer com que o ato de pedir uma pizza fosse tão fácil que pudesse ser realizado

em qualquer equipamento de tecnologia. A empresa começou permitindo que os clientes realizassem pedidos pelo Twitter.

Em seguida, ele se expandiu permitindo encomendas pelo aplicativo que permitia o pedido de sua pizza favorita com “zero

clique”. A experiência também alcançou o Slack e o Facebook Messenger. A campanha facilitou as vendas por meio da

facilidade de realização do pedido, bem como ampliou a popularidade da marca nas redes sociais. A marca ainda se

posicionou como inovadora e moderna.

Essa campanha da Domino’s mostrou que o marketing digital é mais do que apenas marketing de conteúdo, e-mail

marketing e publicidade paga. E a imagem da sua marca é mais do que apenas a mensagem que você transmite.

Você precisa considerar o que os canais de comunicação que você usa também dizem muito sobre sua empresa. Alterar o

modo como seu produto é pedido ou recebido é outro aspecto do marketing digital criativo.



Considerações Finais
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Agora você sabe o que é e como fazer Marketing Digital!

Ao longo do conteúdo pôde perceber a importância de investir nessa estratégia virtual de marketing para divulgar

seu negócio e torná-lo case de sucesso.

O ambiente on-line é ágil e muitas vezes efêmero, pois a todo momento novas estratégias, técnicas, conceitos e

demandas surgem e com isso o mercado e os consumidores vão se adaptando e gerando mudanças globais.

Busque estar sempre atualizado com as novidades do ambiente digital e acompanhe o que sua concorrência está

fazendo. Inovar é essencial para estar a frente no seu mercado, mas inovar não necessariamente é criar algo do

zero, mas também pode ser a forma como você trabalha cada informação e ação, agregando mais valor a ela.

Desejamos a você muito sucesso!



Agora você já pode solicitar o certificado em seu nome por apenas R$29,90.

O certificado é preenchido com o nome informado no pedido e enviado para o seu e-mail, também 

informado no pedido, em poucos minutos após aprovação. É simples, prático e rápido!

Esperamos que tenha gostado do curso. Até a próxima!

C u r s o  o n l i n e  d e

Marketing Digital – Módulo II


