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Inbound Marketing é o conjunto 

de estratégias de marketing que 

visam atrair, converter e 

fidelizar clientes usando 

conteúdo relevante.





O Inbound Marketing aproveita a 

forma como as pessoas 

consomem informação hoje em 

dia para conquistar novos 

clientes.





Decisão é tomada após 

pesquisar online, portanto o 

conteúdo que você expõe sobre 

seu serviço na internet é essencial 

para o sucesso do negócio.



Atrair, ao invés de interromper



Benefícios do Inbound Marketing

● Aumenta a visibilidade e torna seu negócio uma referência

● Atrai clientes em potencial e fideliza-os

● Diminui o custo de aquisição de clientes

● Otimiza o processo de vendas, ao encurtar o ciclo de venda

● É muito mais barato que o Marketing convencional

● Estabelece relacionamentos e cria confiança

● Mensuração de resultados em tempo real



As etapas do Inbound Marketing
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ATRAIR1



Antes de começar a atrair,

desenhe as personas e suas

jornadas de compra.



Persona

Dica de 

ferramenta:

O fantástico

Gerador de

Personas

https://geradordepersonas.com.br


Jornada de Compra

Dica de ferramenta:

Gerador de Jornada de Compra

Aprendizado e 

Descoberta

Conteúdos mais 

amplos para 

chamar atenção.

Reconhecimento 

do Problema

Abordagem mais 

específica sobre 

o problema.

Consideração da 

Solução

Materiais 

específicos sobre 

a solução.

Decisão de 

Compra

Materiais específicos 

sobre o serviço e 

como comprar.

https://ferramentas.resultadosdigitais.com.br/ferramenta-jornada/


Estratégias para ATRAIR

● Site + Blog → Marketing de Conteúdo







Dicas para Blog

Artigo: 13 tipos de conteúdo que você pode 

produzir para seu blog

Artigo: Como escrever títulos de posts que 

atraem cliques e conquistam visitantes

https://resultadosdigitais.com.br/blog/tipos-de-post-para-blog/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-escrever-titulos-de-posts-que-atraem-cliques-e-conquistam-visitantes/


Estratégias para ATRAIR

● Site + Blog → Marketing de Conteúdo

● SEO → Palavras Chave





Resultados 

orgânicos



Sugestões 

do Google





Estratégias para ATRAIR

● Site + Blog → Marketing de Conteúdo

● SEO → Palavras Chave

● Canal no YouTube





Dicas para YouTube

Artigo: Youtube: 12 dicas de SEO para alavancar o seu canal

Vídeo: SEO para Youtube 2019: as MELHORES estratégias para 

otimizar seu canal e crescer no Youtube

Vídeo: SEO para Youtube: 8 passos para otimizar seu vídeo

Ebook: Vídeos no Marketing Digital

https://resultadosdigitais.com.br/blog/seo-para-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=82LTcMeXFqc
https://www.youtube.com/watch?v=ssQP9IHh5Sc
http://materiais.resultadosdigitais.com.br/ebook-videos-no-marketing-digital


Estratégias para ATRAIR

● Site + Blog → Marketing de Conteúdo

● SEO → Palavras Chave

● Canal no YouTube

● Redes Sociais → Instagram, Facebook, LinkedIn



Vídeos no 

feed e IGTV

Stories e 

Highlights



Estratégias para ATRAIR

● Site + Blog → Marketing de Conteúdo

● SEO → Palavras Chave

● Canal no YouTube

● Redes Sociais → Instagram, Facebook, LinkedIn

● Mídia Paga → Google Adwords (Busca Paga e Display); 

Facebook e Instagram Ads; LinkedIn Ads



Anúncios



CONVERTER2





Estratégias para CONVERTER

➔ Criação de ofertas (iscas):

◆ Indiretas: etapas iniciais da jornada

◆ Diretas: etapas finais da jornada

Ebooks

Infográficos

Pesquisas e 

Estudos

Checklists
Quizzes

Newsletters

Testes

FAQ



Dicas para 

produção de ofertas

Ebook: 28 tipos de oferta para geração de Leads

Artigo: O que é Co-Marketing e como usar para amplificar seus 

resultados

https://materiais.resultadosdigitais.com.br/conteudo-para-geracao-de-leads
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-co-marketing-e-como-usar-para-amplificar-seu-resultados/


Estratégias para CONVERTER

➔ Criação de ofertas (iscas):

◆ Indiretas: etapas iniciais da jornada

◆ Diretas: etapas finais da jornada

➔ Formulários





Estratégias para CONVERTER

➔ Criação de ofertas (iscas): 

◆ Indiretas: etapas iniciais da jornada

◆ Diretas: etapas finais da jornada

➔ Formulários

➔ Landing pages / Páginas de captura











Oportunidade na 

página de 

agradecimento!



Dicas para 

landing pages

Ebook: Os segredos das Landing Pages que convertem muito

Ebook: Como fazer uma Landing Page campeã de conversões: 

aprenda com 10 exemplos de sucesso

Checklist: Como fazer uma Landing Page

https://materiais.resultadosdigitais.com.br/ebook-landing-pages-exemplos
https://materiais.resultadosdigitais.com.br/como-fazer-uma-landing-page
http://materiais.resultadosdigitais.com.br/checklist-como-fazer-landing-page


Estratégias para CONVERTER

➔ Criação de ofertas (iscas):

◆ Indiretas: etapas iniciais da jornada

◆ Diretas: etapas finais da jornada

➔ Formulários

➔ Landing pages

DIVULGAÇÃO DE OFERTAS

SITE / BLOG

REDES SOCIAIS

ORGÂNICO E 

PAGO





Estratégias para CONVERTER

➔ Criação de ofertas (iscas):

◆ Indiretas: etapas iniciais da jornada

◆ Diretas: etapas finais da jornada

➔ Formulários

➔ Landing pages / Páginas de captura

➔ Pop-ups





RELACIONAR3



Pirâmide do 

momento de compra 

do mercado

Fonte: 

The Ultimate Sales Machine 

Chat Holmes



Aprendizado e 

Descoberta

Conteúdos mais 

amplos para 

chamar atenção.

Reconhecimento 

do Problema

Abordagem mais 

específica sobre 

o problema.

Consideração da 

Solução

Materiais 

específicos sobre 

a solução.

Decisão de 

Compra

Materiais específicos 

sobre o serviço e 

como comprar.

Jornada de Compra vs. Momento de compra do mercado

3%

Comprando 

agora

6-7%

Disposto a ouvir

90% 

Não está pensando 

nisso; Acredita não 

estar interessado; 

Não está interessado 





Estratégias para RELACIONAR

● Segmentação de leads, de acordo com dados obtidos nos 

formulários de conversão



Estratégias para RELACIONAR

● Segmentação de leads, de acordo com dados obtidos nos 

formulários de conversão

● Email marketing

○ Avulsos, Sazonais, Promocionais

○ Recorrente → Newsletters



Estratégias para RELACIONAR

● Segmentação de leads, de acordo com dados obtidos nos 

formulários de conversão

● Email marketing

○ Avulsos, Sazonais, Promocionais

○ Recorrente → Newsletters

● Automação de Marketing → Entender e agir de forma 

personalizada e escalável → Nutrição de leads





Gatilhos para 

entender e reagir

Fez outra 
conversão

Visitou 
uma 
página

Número de 
interações

Falou com 
vendas

Virou 
cliente



VENDER4





Estratégias para VENDER

● Venda consultiva

● Nutrição de oportunidades → Sequência de emails com 

conteúdo da etapa “Decisão de Compra”

● Canais de comunicação → WhatsApp; Facebook Messenger; 

SMS; Telefone



FIDELIZAR5



FIDELIZAR5

ENCANTAR



INDICAÇÃO



Estratégias para FIDELIZAR

● Sucesso do Cliente → Ofereça um serviço pós-venda de 

máxima qualidade e proporcione uma experiência 

apropriada

● Conheça seu cliente e saiba qual o resultado desejado com 

seu serviço → Gere valor!

● Desenhe a Jornada do Cliente → Caminho que ele deve 

percorrer após a compra → Onboarding e Ongoing



Jornada do 

Cliente
Onboarding 

(Primeiros Passos)



Jornada do 

Cliente
Onboarding 

(Primeiros Passos)



Jornada do 

Cliente
Ongoing

(Após o início 

do tratamento)



Estratégias para FIDELIZAR

● Relacionamento com clientes deve ser diferente do 

relacionamento com leads

○ Newsletters com conteúdos mais avançados ou 

exclusivos para clientes

○ Eventos

○ Canais de comunicação direta



ANALISAR6



As etapas do Inbound Marketing
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Funil de 

vendas:

quantidades e 

taxas de 

conversão



Canais de origem 

para geração de 

leads e métricas de 

funil



Canais de 

origem para 

conversões



Métricas de email:

- Taxa de abertura

- Taxa de clique

- Descadastros

- Entregues

- Links clicados

- Possibilidade de testes 

A/B



Oportunidades 

para otimizar 

conteúdos e 

potencializar as 

conversões!





Outros indicadores para ANALISAR

● ROI (Retorno do Investimento)

● Duração do ciclo de vendas

● Métricas nas redes sociais (curtidas, compartilhamentos, 

comentários)



As etapas do Inbound Marketing
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Análise - Sucesso do Cliente

● NPS (Net Promoter Score) / Indicação → Formulário enviado 

por email após a consulta/sessão



Análise - Sucesso do Cliente

● NPS (Net Promoter Score) / Indicação → Formulário enviado 

por email após a consulta/sessão

● Índice de Satisfação → Redes sociais, portais (Reclame 

Aqui), direcionado (SMS, email, WhatsApp)



Análise do 

Sucesso do 

Cliente

Índice de Satisfação



Análise - Sucesso do Cliente

● NPS (Net Promoter Score) / Indicação → Formulário enviado 

por email após a consulta/sessão

● Índice de Satisfação → Redes sociais, portais (Reclame 

Aqui), direcionado (SMS, email, WhatsApp)

● Frequência de uso / Número de interações

● Checkpoints (avanço na jornada)



Marketing

Leads 
Qualificados

Vendas

$$$$





Elementos de uma boa máquina de 

aquisição de clientes

DESCO

NHECI

DO

1

Atrair

VISITAN

TE
LEAD
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TOR

2

Converter

3

Relacionar

4

Vender

5

Fidelizar

Inbound Marketing Inbound Sales Sucesso do Cliente



resultadosdigitais.com.br/

materiais-educativos



resultadosdigitais.com.br/

materiais-educativos



resultadosdigitais.com.br/

blog



resultadosdigitais.com.br/

blog



rduniversity.com.br



rduniversity.com.br



Obrigado!

Gabriel Folis

gabriel.folis@rdstation.com

@gabrielfolis

Gabriel Folis

Para baixar a apresentação:

bit.ly/inbound-unimed


