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Inbound Marketing | Marketing de Conteúdo



O que você 
quer dizer.

O que eles estão 
interessados.

Conteúdo de 
Qualidade



Fonte:



Fonte:



Fonte:



Por que devemos
investir em conteúdo?





Conteúdo é fundamental para o SEO

Links orgânicos - SEO
Search Engine Optimization

Links patrocinados









1 – Pesquisa das palavras-chave

2 – A importância do conteúdo de qualidade em SEO

3 – Densidade das palavras chave

4 – URL amigável

5 – Meta Tags e título da página

6 – Títulos no corpo da página: h1, h2, h3…

7 – A importância do mapa do site (sitemap) em SEO

8 – Imagens: nome do arquivo e text “Alt”

9 – Popularidade do site na web

10 – Relevância do autor (Author Rank)

10 dicas de SEO fundamentais

Fonte: imasters.com.br



Make pages primarily for users, not for search engines.

Faça páginas para 
usuários e não para 
ferramentas de busca.

Fonte: Google webmaster’s guideline



Que conteúdo você pode criar para 
atrair atenção?



Fonte:



Fonte: smartinsights.com



menos é mais



Flat Design



Edu Agni
UX Designer

“Quando você reduz o seu layout ao 
essencial, você valoriza o conteúdo, criando 
uma interface mais atraente e sofisticada”.

Mauricio Shinmi
Mkt Digital



Menos é mais: experimente menos bordas

Fonte: viverdeblog.com/usabilidade-conversao/



Menos é mais: qual é a mensagem principal?

Fonte: viverdeblog.com/usabilidade-conversao/



Menos é mais: qual é a mensagem principal?



Menos é mais: qual é a mensagem principal?



Menos é mais: qual é a mensagem principal?



Menos é mais: qual é a mensagem principal?







Você vende características ou benefícios?

Fonte: viverdeblog.com/usabilidade-conversao/



Você vende características ou benefícios?



Você vende características ou benefícios?



Dê destaque para o call to action.

Fonte: viverdeblog.com/usabilidade-conversao/



Fonte: Ion Interactive: 50 landing page best practices and strategies 

Call to 

action

Dê destaque para o call to action.

=
Vontade

de Clicar





Fonte: http://unbounce.com/conversion-rate-optimization/psychology-of-choice-conversion-rates/



Fonte: http://unbounce.com/conversion-rate-optimization/psychology-of-choice-conversion-rates/



Como está
sua landing page?



Fonte:



Fonte: sociallystacked

Por que usar email marketing?

dos usuários de internet acessam email85%

- Permite relacionamento
- Mensurável
- Barato |  ROI mais alto

- Grande alcance





SPAM



A falta de relevâcia te transforma em spam

Opt in: o usuário deve dar permissão para o envio

Opt out: sair quando quiser (bom indicador)

Controle a periodicidade: alinhamento entre diferentes áreas da 
empresa.

E principalmente, agregue valor ao camarote.

Fonte: Fonte: Marketo, The definitive guide to engaging email marketing



Agregue valor: segmentação por perfil

Fonte: Fonte: Marketo, The definitive guide to engaging email marketing



Fonte: Fonte: Marketo, The definitive guide to engaging email marketing

Agregue valor: personalização



Intenção de compra

Nutrição de leads Emails 
promocionais

Fonte: Resultados Digitais

Foco em conversãoFoco em relacionamento e promoção da marca

Nutrição de leads – uso de gatilhos



Fonte: Resultados Digitais

Aprendizado - vídeos, eBooks introdutórios sobre o tema

Obrigado pelo cadastro!

Artigo sobre aumento de eficiência.

Ferramenta para auto-avaliação.

Estudo de Caso: resultados obtidos

Orçamento gratuito!

2 dias

3 dias

3 dias

3 dias

Reconhecimento do Problema - conteúdo mais 
aprofundado, como checklists, ferramentas de avaliação

Consideração da Solução:  estudos de caso, diagnóstico 
gratuito, guias de montagem de solução

Avaliação e Compra – orçamentos, comparativos com 
concorrentes, experimentação gratuita.

Nutrição de leads – uso de gatilhos



Email
Ele abriu o email? Ele não abriu o email?
Que oferta/conteúdo ele interage mais?
Quando foi a última interação?

Site:
Ele fez download do artigo?
Qual o conteúdo?

Exemplos de gatilhos

Fonte: Fonte: Marketo, The definitive guide to engaging email marketing





Vamos elaborar uma
régua de email 

marketing?



Fonte:



Pesquisa de Mercado



Survey Monkey





Google Apps - Formulários



drive.google.com







Conceitos básicos



Escala Likert

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert

O que você achou de nossa comida?

Ruim

Regular

Boa

Muito boa



Escala Likert

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert

A escala de Likert é bipolar, medindo ou uma resposta positiva ou negativa a uma 
afirmação. Para isso, a escala deve ser equilibrada.

O formato típico de um item Likert é:
Não concordo totalmente
Não concordo parcialmente
Indiferente
Concordo parcialmente
Concordo totalmente



Escala Likert

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert

O que você achou de nossa comida?

Muito ruim

Ruim

Regular

Boa

Muito boa



Net Promoter Score (NPS)

Fonte: https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow/

Métrica criada para medir a satisfação e a lealdade dos 
clientes das empresas, independente da área de atuação. 

O NPS utiliza apenas uma pergunta.



Fonte: https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow/

Em uma escala de 1 a 10, 
qual a probabilidade de  você 
indicar nossa empresa para 

um amigo? 



PromotoresNeutrosDetratores



NPS

Promotores (%)

Detratores (%)

-

=



Fonte: 
https://experiencematters.wordpress.com/2015/10/13/report-
net-promoter-score-benchmark-study-2015/



Vamos rodar um 
formulário no Google?



Fonte:
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