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Isenção de Responsa ilidade

Todas as inĞoƁmações öontidas neste ğuia são pƁoƷenientes de nossos

estudos e eƽpeƁiênöias pessoais ao lonğo de ƷáƁios anos. EmõoƁa

tenhamos nos esĞoƁçado ao máƽimo paƁa ğaƁantiƁ a pƁeöisão e a mais alta

ƀualidade dessas inĞoƁmações e aöƁedite ƀue todas as téöniöas e métodos

aƀui ensinados sejam altamente eĞetiƷos paƁa ƀualƀueƁ pessoa desde ƀue

seğuidos öonĞoƁme instƁuídos, nenhum dos métodos ou inĞoƁmações Ğoi

öientiǎöamente testado ou öompƁoƷado, e não nos Ɓesponsaõilizamos poƁ

eƁƁos ou omissões. Sua situação e/ou öondição paƁtiöulaƁ pode não se

adeƀuaƁ peƁĞeitamente aos métodos e téöniöas ensinados neste ğuia.

Assim, Ʒoöê deƷeƁá utilizaƁ e ajustaƁ as inĞoƁmações deste ğuia de aöoƁdo

öom sua situação e neöessidades.

Todos os nomes de maƁöas, pƁodutos e seƁƷiços menöionados neste ğuia

são pƁopƁiedades de seus ƁespeötiƷos donos e são usados somente öomo

ƁeĞeƁênöia. Além disso, em nenhum momento neste ğuia há a intenção

de diĞamaƁ, desƁespeitaƁ, insultaƁ, humilhaƁ ou menospƁezaƁ Ʒoöê leitoƁ ou

ƀualƀueƁ outƁa pessoa, öaƁğo ou instituição. Caso ƀualƀueƁ esöƁito seja

inteƁpƁetado dessa maneiƁa, ğostaƁíamos de deiƽaƁ ölaƁo ƀue não houƷe

intenção nenhuma de nossa paƁte em ĞazeƁ isso. Caso Ʒoöê aöƁedite ƀue

alğuma paƁte deste ğuia seja de alğuma ĞoƁma desƁespeitosa ou indeƷida

e deƷa seƁ ƁemoƷida ou alteƁada, pode entƁaƁ em öontato diƁetamente

öomiğo atƁaƷés do e-mail öontato@öanmoƁe.öom.õƁ.
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Di eitos Auto ais

Este ğuia está pƁoteğido poƁ leis de diƁeitos autoƁais. Todos os diƁeitos

soõƁe o ğuia são ƁeseƁƷados. Voöê não tem peƁmissão paƁa ƷendeƁ este

ğuia nem paƁa öopiaƁ/ƁepƁoduziƁ o öonteúdo do ğuia em sites, õloğs,

joƁnais ou ƀuaisƀueƁ outƁos Ʒeíöulos de distƁiõuição e mídia. QualƀueƁ

tipo de Ʒiolação dos diƁeitos autoƁais estaƁá sujeita a ações leğais.
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Int odução

Voöê está pƁestes a apƁendeƁ o passo a passo do melhoƁ método de

maƁketinğ diğital paƁa alaƷanöaƁ suas Ʒendas online, ou ƁealizaƁ suas

pƁimeiƁas - de muitas.

FƁeƀuentemente Ɓeöeõemos mensağens de pessoas Ɓeölamando ƀue

suas Ʒendas não andam muito õem, ou até de pessoas ƀue pƁetendem

iniöiaƁ suas Ʒendas pela inteƁnet, mas não saõem poƁ onde öomeçaƁ e o

ƀue ĞazeƁ paƁa saiƁ do zeƁo.

E saõe o ƀue esses dois ğƁupos têm em öomum?

Eles não seğuem um método.

Basiöamente, é tudo na õase do instinto.

Vou postaƁ esse aƁtiğo no õloğ, depois vou divulğaƁ nas Ɓedes soöiais. Ah

veƁdade, não posso esƀueöeƁ de postaƁ aƀuela aƁte no instağƁam paƁa

öomemoƁaƁ o dia da áƁvoƁe. Vou ĞazeƁ alğuns stoƁies paƁa mostƁaƁ öomo

sou leğal…

A solução paƁa esse tipo de pƁoõlema é mais simples do ƀue paƁeöe.

Hoje em dia, as inĞoƁmações estão muito espalhadas e Ʒoöê não saõe ao

öeƁto o ƀue ĞazeƁ pƁimeiƁo.
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SeƁá ƀue eu devo postaƁ öonteúdo, ou apenas oĞeƁeöeƁ meu pƁoduto?

SeƁá ƀue eu tenho ƀue puõliöaƁ todos os dias nas Ɓedes soöiais, ou de vez

em ƀuando?  SeƁá ƀue eu devo ĞazeƁ um lançamento, ou um Ğunil

peƁpétuo? Não se pƁeoöupe öom os teƁmos, eles são menos

assustadoƁes do ƀue apaƁentam, e Ʒamos eƽpliöaƁ o ƀue siğniǎöam mais

adiante .

Essa öonĞusão é eƽtƁemamente öomum. Isso poƁƀue são muitas pessoas

aõoƁdando os mesmos assuntos öom pontos de Ʒista diĞeƁentes.

O ideal é ƀue Ʒoöê siğa um método.

De pƁeĞeƁênöia já öompƁoƷado, Ʒalidado e atual. Isso poƁƀue um método

não é apenas uma opinião, ou alğo ƀue deu öeƁto paƁa apenas uma

pessoa. Mas sim, o ƀue deu e ainda dá öeƁto paƁa milhaƁes de neğóöios.

E Ğelizmente, eƽiste um método ƀue já Ğoi Ʒalidado, öompƁoƷado e

pƁinöipalmente, é atual, e ƀue seƁƷe paƁa , % dos tipos de neğóöio. Não

ĞalaƁemos öem poƁ öento, pois pode haƷeƁ neğóöios muito öompleƽos,

tipo vendo lhamas öoloƁidas paƁa o ğoveƁno em uma époöa espeöíǎöa

do ano .

Mas Ğalando séƁio, independentemente se Ʒoöê Ʒende um seƁƷiço,

pƁoduto Ğísiöo ou diğital, paƁa o púõliöo B B Bussiness-to-õussiness ou

B C Bussiness-to-öonsumeƁ , o método deste liƷƁo é paƁa Ʒoöê.

Saõe todos esses ğƁandes lançamentos ƀue aöonteöem no meƁöado

diğital, ou todas aƀuelas pessoas ƀue Ʒendem de ĞoƁma ƁeöoƁƁente na

inteƁnet e ĞatuƁam na öasa dos milhões? PoƁ tƁás de tudo isso está o

método deste ğuia. E ƀue inölusiƷe, Ʒoöê podeƁá öomeçaƁ a apliöaƁ hoje

mesmo.
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Sim, se Ʒoöê está lendo este eõook ƀueƁ dizeƁ ƀue tem inteƁnet e aöesso

às Ɓedes soöiais, e isto já é o suǎöiente paƁa öomeçaƁ.

Este é um método ƀue pode seƁ Ğeito de ĞoƁma oƁğâniöa, ou seja, öom

zeƁo inƷestimento e tamõém de ĞoƁma pağa. Então, mesmo öom um

oƁçamento limitado ou sem  Ʒoöê já pode öomeçaƁ a apliöá-lo em seu

neğóöio, não tem desöulpas 😉

As duas ĞoƁmas são Ʒálidas, pağa ou oƁğâniöa, a úniöa diĞeƁença é ƀue a

ĞoƁma pağa iƁá impulsionaƁ mais Ɓápido seus Ɓesultados, já ƀue o oƁğâniöo

tende a demoƁaƁ um pouöo mais.

De ƀualƀueƁ ĞoƁma, o ƀue Ʒoöê pƁeöisa saõeƁ ağoƁa é ƀue esse método iƁá

te pƁopoƁöionaƁ um öƁesöimento eƽponenöial, ou seja, ƀuanto mais

tempo, maioƁes tendem a seƁ os Ɓesultados.

Ok, sem mais delonğas, õoƁa entendeƁ esse método.
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Conheça O método

O método se öhama Inõound MaƁketinğ, ou em uma tƁadução liƷƁe,

MaƁketinğ de AtƁação.

De ĞoƁma simples, esse método é um öonjunto de estƁatéğias de

maƁketinğ ƀue tem öomo oõjetiƷo atƁaiƁ e öonƷeƁteƁ ölientes utilizando

öonteúdo ƁeleƷante. DiĞeƁente do maƁketinğ tƁadiöional, öom o Inõound a

empƁesa não Ʒai atƁás de ölientes, e sim os ölientes Ʒêm até ela.

O öonöeito de Inõound MaƁketinğ suƁğiu nos Estados Unidos e öomeçou a

se toƁnaƁ populaƁ a paƁtiƁ do ano de , após o lançamento do liƷƁo

Inõound MaƁketinğ: seja enöontƁado usando o Gooğle, a mídia soöial e

os õloğs , de BƁian Halliğan e DhaƁmesh Shah, ĞundadoƁes da Huõspot.

Desde então, o Inõound Ʒem sendo utilizado öada Ʒez mais poƁ todos os

tipos de neğóöios sim, todos os tipos, ĞalaƁemos disso mais adiante  ƀue

desejam öonƀuistaƁ mais ölientes e ğeƁaƁ mais Ʒendas atƁaƷés da inteƁnet.

O Inõound é diƷidido em etapas, ƀue são:
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Vamos ĞalaƁ, neste pƁimeiƁo momento, de ĞoƁma õƁeƷe soõƁe öada uma

delas.

At ai : atƁaia seu púõliöo-alƷo öom öonteúdos ƁeleƷantes, ƀue ƁesolƷeƁão

uma doƁ ou pƁoõlema ƀue ele tem. Isso pode seƁ Ğeito atƁaƷés do seu õloğ,

e de suas Ɓedes soöiais. EntƁeğue öonteúdo útil, e öom o tempo, ƷeƁá uma

ğƁande audiênöia enğajada.

Con e te : nesta etapa é pƁeöiso peğaƁ alğuma inĞoƁmação de seus

seğuidoƁes, öomo o email, paƁa öomeçaƁ um Ɓelaöionamento mais

pƁóƽimo. E paƁa oõteƁ essas inĞoƁmações é pƁeöiso daƁ em tƁoöa uma

Ɓeöompensa, öomo um eõook ou öuƁso ğƁatuito, poƁ eƽemplo.

Rela iona : ağoƁa ƀue Ʒoöê já tem um öontato mais pƁóƽimo, é a hoƁa de

se ƁelaöionaƁ. EntƁeğue ainda mais öonteúdo no öaso, atƁaƷés do email ,

pois aƀuela pessoa pode não estaƁ pƁepaƁada paƁa öompƁaƁ.
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Vende : a pessoa já saõe ƀue tem um pƁoõlema, e o ƀue ĞazeƁ paƁa

ƁesolƷeƁ, ƀue é öompƁando o seu pƁoduto/seƁƷiço. Cheğou a hoƁa da

oĞeƁta! Ela pode seƁ Ğeita atƁaƷés do pƁópƁio email, ou liğação de um

ƷendedoƁ.

En anta : essa é uma das paƁtes mais impoƁtantes, aliás, Ʒoöê öonseğuiu

tƁansĞoƁmaƁ aƀuele Ʒisitante em um öliente. AğoƁa é hoƁa de ağƁeğaƁ

ainda mais ƷaloƁ, paƁa ƀue o mesmo se tƁansĞoƁme em um Ğã, ou melhoƁ

ainda, um pƁomotoƁ de sua maƁöa.

Analisa : Uma das melhoƁes öoisas ƀue o diğital nos pƁopoƁöionou é ƀue

tudo pode seƁ medido, analisado e apeƁĞeiçoado. PoƁtanto, nesta etapa

Ʒoöê pode analisaƁ minuöiosamente öomo pode apƁimoƁaƁ öada

öonteúdo, mensağem e etapa do Inõound. Eƽistem diƷeƁsas ĞeƁƁamentas

pağas ou até ğƁatuitas paƁa te ajudaƁ öom isso.

Cada etapa possui estƁatéğias, téöniöas e até mesmo ĞeƁƁamentas

espeöíǎöas. Mas não se pƁeoöupe, ƀue mais adiante eƽpliöaƁemos öom

detalhes öada uma dessas Ğases do Inõound paƁa ƀue Ʒoöê possa apliöaƁ

no seu neğóöio do jeito öeƁto.

Uma estƁatéğia öontínua e õem alinhada öom suas metas pode leƷaƁ a

Ɓesultados Ğantástiöos e Ğaöilmente mensuƁáƷeis. Aǎnal, poƁ se tƁataƁ do

meio diğital, é possíƷel öonĞeƁiƁ métƁiöas, öomo tƁáĞeğo e öonƷeƁsões, öom

ĞeƁƁamentas öomo Gooğle Analƾtiös e meöanismos de automação de

maƁketinğ.
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E sim, o Inõound é pƁatiöamente um Ğunil de Ʒendas, muito luöƁatiƷo poƁ

assim dizeƁ. Voöê atƁai um númeƁo ğƁande de pessoas, e a öada etapa

esse númeƁo öonseƀuentemente iƁá diminuindo, öonĞoƁme a sua taƽa de

öonƷeƁsão.

OutƁo item impoƁtante ƀue Ʒoöê pƁeöisa saõeƁ desde já é ƀue o

inğƁediente seöƁeto do inõound é o öonteúdo. Voöê ƷeƁá ƀue ele estaƁá

pƁesente a todo momento. Podemos dizeƁ ƀue o Inõound é a öoluna, e o

öonteúdo é o tijolo.

O öonteúdo é uma ĞoƁma de eduöaƁ a audiênöia e potenöiais ölientes

soõƁe o seğmento do seu neğóöio, tƁansĞoƁmaƁ sua empƁesa ƁeĞeƁênöia

em um deteƁminado assunto e inǏuenöiaƁ na deöisão de öompƁa de

ĞutuƁos ölientes.

Então, ğuaƁde isso: o Inõound e a CƁiação de Conteúdo andam sempƁe

juntos, öomo melhoƁes amiğos.

AğoƁa ƀue já te apƁesentamos o melhoƁ amiğo do Inõound, nada melhoƁ

ƀue apƁesentaƁ o tio não tão modeƁno  do Inõound.
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Conheça o tio do In ound, Out ound

Saõe aƀuele tio um pouƀuinho inöonƷeniente, ƀue ğosta de öhamaƁ

atenção na Ɓeunião de Ğamília? É o Outõound.

O Outõound MaƁketinğ, ou maƁketinğ tƁadiöional , tem öomo pƁinöipal

oõjetiƷo tƁazeƁ ölientes paƁa um neğóöio oĞeƁeöendo atiƷamente seus

seƁƷiços e pƁodutos.

Ele é o maƁketinğ intƁusiƷo, do tipo Ei, estou aƀui!!!!!!!! .

A ideia aƀui é iƁ atƁás do öliente e não, neöessaƁiamente, ğeƁaƁ o inteƁesse

desse possíƷel öliente na sua empƁesa, öomo no Inõound.

O Outõound öƁesöeu muito öom o uso de pƁopağandas no Ɓádio, TV,

joƁnais, ƁeƷistas, mala diƁeta, öaƁtazes, patƁoöínio de eƷentos, etö. Enǎm,

nos meios mais tƁadiöionais de puõliöidade.

Mas, öom o aƷanço da teönoloğia e o suƁğimento da inteƁnet, podemos

enöontƁaƁ o maƁketinğ tƁadiöional no meio diğital tamõém. Voöê

pƁoƷaƷelmente já Ğoi inteƁƁompido poƁ uma pƁopağanda enƀuanto assistia

a um Ʒídeo na inteƁnet, öeƁto? BanneƁs, emails em massa e pop-ups são

alğuns tipos de puõliöidade do Outõound.

Seğundo uma pesƀuisa Ɓeöente da DemandMetƁiö, o maƁketinğ de

öonteúdo öusta % menos ƀue o maƁketinğ tƁadiöional, e ğeƁa em toƁno

 Ʒezes mais leads. Ou seja, potenöiais ölientes paƁa o seu neğóöio.
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Como já saõemos, o maƁketinğ tƁadiöional é õem mais öaƁo ƀue o

Inõound, isso poƁƀue no Outõound se, poƁ eƽemplo, Ʒoöê pƁeöisaƁ öoƁtaƁ o

inƷestimento em anúnöios, Ʒoöê simplesmente iƁá "desapaƁeöeƁ".

Mas isso não aöonteöe no Inõound, já ƀue seus öonteúdos öontinuam na

inteƁnet e podem seƁ aöessados a ƀualƀueƁ momento, öomo seus aƁtiğos

no õloğ, Ʒídeos no ƾoutuõe e öonteúdos das Ɓedes soöiais, mesmo sem

estaƁ inƷestindo atiƷamente.

Mas atenção: isso não ƀueƁ dizeƁ ƀue o Outõound já eƁa.

DeǎnitiƷamente, ele não está moƁto. O Outõound öontinua sendo

õem-suöedido na pƁospeöção de ölientes. Com a öƁiação de noƷas

teönoloğias, é possíƷel enöontƁaƁ as pessoas öeƁtas paƁa entƁaƁ em

öontato diƁeto.

PaƁa esse Ǐuƽo de tƁaõalho de pƁospeöção, suƁğem os times de Ʒendas,

ƀue Ğoöam apenas na taƁeĞa de öaçaƁ os pƁospeöts, nutƁiƁ os leads e ĞeöhaƁ

o pƁoöesso de Ʒendas.

PoƁ isso, é noƁmal ƀue as estƁatéğias do Outõound sejam mais öaƁas e,

öom as Ɓápidas mudanças do meƁöado, passem a ğeƁaƁ menos Ɓesultados

öomo eƁa antes, mesmo öom noƷas pƁátiöas e mais öuidado ao

eƽeöutá-las.

De ƀualƀueƁ ĞoƁma, Ʒoöê pode optaƁ poƁ mesölaƁ as duas estƁatéğias. Se

Ʒoöê já tem uma empƁesa öom ölientes, e um õom oƁçamento, Ʒoöê pode

utilizaƁ alğumas estƁatéğias do Outõound öom o Inõound.
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Mas, se Ʒoöê ƀueƁ ƀue ao lonğo do tempo tenha uma audiênöia enğajada,

ƀue ğosta do seu neğóöio e pƁesta atenção no ƀue diz, inƷestiƁ em

Inõound é oõƁiğatóƁio. Aliás, nem só de anúnöio vive o homem.

14



O Guia DeǎnitiƷo do Inõound | CANMORE

O In ound se e pa a o meu ne ó io?

PƁoƷaƷelmente ağoƁa Ʒoöê deƷe estaƁ se peƁğuntando se o Inõound seƁƷe

paƁa o seu neğóöio.

E a Ɓesposta é: SIM.

Mesmo não öonheöendo o seu neğóöio, a Ɓesposta öontinua sendo SIM.

Foi aƀuilo ƀue Ğalamos lá no iníöio, a não seƁ ƀue Ʒoöê Ʒenda lhamas

öoloƁidas paƁa o ğoƷeƁno em uma époöa espeöíǎöa do ano, o Inõound

öeƁtamente iƁá ĞunöionaƁ. Mas, estamos öeƁtos de ƀue seu neğóöio é õem

mais simples ƀue isso.

Tem um e-öommeƁöe? Funöiona.

Tem uma padaƁia? Funöiona.

Tem um öuƁso online? Funöiona.

Tem uma loja de ğuitaƁƁas? Funöiona.

Vende seƁƷiços de ĞotoğƁaǎa? Funöiona.

Vende seƁƷiços de öostuƁa? Funöiona.

QueƁ se toƁnaƁ um palestƁante? Funöiona.

Não tem pƁoduto ainda, mas já saõe ƀual meƁöado ƀueƁ atuaƁ? Funöiona.

Não tem desöulpas. Seja um neğóöio Ğísiöo ou online, Ʒoöê pode öomeçaƁ

hoje a apliöaƁ o Inõound.
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E paƁa te mostƁaƁ, Ʒamos alğuns eƽemplos pƁátiöos de öomo seƁia apliöaƁ

o Inõound de ĞoƁma Ɓesumida, já ƀue ainda Ʒamos destƁinöhaƁ o método

mais paƁa ĞƁente  em alğuns tipos de neğóöios.

In ound pa a p odutos de in o mação

Se Ʒoöê é uma instituição de ensino, ou um eƽpeƁt ƀue Ʒende

inĞopƁodutos, ou seja, pƁodutos de inĞoƁmação öomo poƁ eƽemplo: öuƁsos

online, eõooks liƷƁo no ĞoƁmato diğital , ƸoƁkshops, mentoƁias, ou

ƀualƀueƁ outƁo ĞoƁmato, o Inõound é peƁ-Ğe-i-to paƁa Ʒoöê.

Aliás, öomo já saõemos, o Inõound é öonteúdo do iníöio ao ǎm, e Ʒoöê já

oĞeƁeöe inĞoƁmação e öonheöimento em seu pƁoduto em si. Então, é

muito mais simples oĞeƁtaƁ öonteúdo ƀue ağƁeğue o seu púõliöo

öompaƁtilhando um pouöo do öonheöimento ƀue já tem paƁa atƁaiƁ

alunos.

Um dos seğƁedos mais impoƁtantes paƁa pƁodutos de inĞoƁmação, em

espeöíǎöo, é oĞeƁeöeƁ nos öonteúdos ğƁatuitos o O QUÊ , e o COMO

FAZER  deiƽaƁ paƁa o seu pƁoduto pağo.

In ound pa a e- omme es lojas i tuais

Tem um e-öommeƁöe? PeƁĞeito. O Inõound pode seƁ seu amiğo paƁa

öonƀuistaƁ mais e mais ölientes.

Vamos imağinaƁ ƀue Ʒoöê tenha uma loja online ƀue Ʒende Ɓoupas paƁa

aöademia. O ƀue Ʒoöê podeƁia ĞazeƁ paƁa atƁaiƁ mais ölientes, leƷando em

öonsideƁação ƀue essa é a pƁimeiƁa etapa do Inõound?
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Vamos lá, ƀual a melhoƁ ĞoƁma de atƁaiƁ o púõliöo-alƷo? AtƁaƷés de

öonteúdos. E onde podemos ĞoƁneöeƁ esses öonteúdos? Pelas Ɓedes

soöiais e õloğ. PƁonto, já temos em mãos os pƁimeiƁos passos.

Ok. Quais tipos de öonteúdos oĞeƁeöeƁ, se meu pƁoduto é Ğísiöo?

Voöê podeƁia, poƁ eƽemplo, öƁiaƁ um aƁtiğo no õloğ soõƁe MelhoƁes

eƽeƁöíöios paƁa peƁdeƁ a õaƁƁiğa .

Esse seƁia o pƁimeiƁo passo, paƁa atƁaiƁ potenöiais ölientes. InölusiƷe,

seğundo uma pesƀuisa do Think Ƹith Gooğle de , % dos usuáƁios

dizem ƀue usam o Gooğle paƁa desöoõƁiƁ ou enöontƁaƁ um noƷo item ou

pƁoduto.

Desta ĞoƁma, as pessoas ƀue leƁem o seu aƁtiğo, poƁ eƽemplo, se sentiƁiam

ğƁatas e pƁinöipalmente, iƁiam öomeçaƁ a olhaƁ paƁa o seu neğóöio öomo

autoƁidade, o ƀue ĞaöilitaƁia uma ĞutuƁa Ʒenda.

Imağine o seğuinte: além dela apƁendeƁ o eƽeƁöíöio paƁa peƁdeƁ a õaƁƁiğa,

Ʒoöê ainda podeƁia oĞeƁeöeƁ um eõook ğƁatuito em tƁoöa, Ʒoöê teƁia o

email dela  öom as melhoƁes pƁátiöas paƁa ĞazeƁ eƽeƁöíöios da ĞoƁma öeƁta.

E uma dessas ĞoƁmas, é utilizaƁ as Ɓoupas adeƀuadas paƁa se sentiƁ mais

öonĞoƁtáƷel no momento do eƽeƁöíöio. Mas öalma, nada de oĞeƁeöeƁ seu

pƁoduto ainda.

Até ƀue, depois de muito öonteúdo atƁaƷés de ações de email maƁketinğ –

ƀue paƁeöem teƁ sido pensados somente paƁa ela – Ʒoöê öƁia uma oĞeƁta

impeƁdíƷel da sua loja de Ɓoupas paƁa aöademia. E o melhoƁ? Da maƁöa e

öoƁ ƀue ela estaƷa pensando em öompƁaƁ.
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No ǎnal, além do seu neğóöio passaƁ a seƁ uma autoƁidade paƁa ela em

seu seğmento, Ʒoöê despeƁtou o ğatilho da ƁeöipƁoöidade, ou seja, öom

todo o seu supoƁte desde o öomeço, ela sente ƀue te deƷe alğo e aöaõa

optando poƁ öompƁaƁ öom Ʒoöê e não de outƁa empƁesa ƀue

simplesmente só pensa em ƷendeƁ, ƷendeƁ e ƷendeƁ.

E isso é totalmente possíƷel apliöaƁ paƁa ƀualƀueƁ tipo de e-öommeƁöe

öom o Inõound.

In ound pa a se iços

PaƁa as pessoas ƀue Ʒendem seƁƷiços, o Inõound tamõém pode se

enöaiƽaƁ peƁĞeitamente.

AtƁaƷés do öonteúdo Ʒoöê teƁá a öhanöe de eduöaƁ sua audiênöia e

mostƁaƁ ƀue elas pƁeöisam do seu seƁƷiço. PoƁ eƽemplo, Ʒamos supoƁ ƀue

Ʒoöê Ʒenda seƁƷiços de ĞotoğƁaǎa de öasamento.

Muito pƁoƷaƷelmente, o seu púõliöo-alƷo são em sua maioƁia noiƷas ƀue

estão öoƁƁendo atƁás das öoisas paƁa teƁ o öasamento peƁĞeito, öeƁto?

Neste öaso, Ʒoöê podeƁia öƁiaƁ um aƁtiğo no õloğ öomo: Os melhoƁes

Ʒestidos de noiƷa paƁa öasamento na pƁaia . Quem Ʒoöê iƁia atƁaiƁ öom

este tipo de öonteúdo? Justamente, potenöiais ölientes do seu seƁƷiço de

ĞotoğƁaǎa, ƀue são as noiƷas.
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Depois, podeƁia oĞeƁeöeƁ um eõook ğƁatuito öom um öheöklist do

öasamento peƁĞeito na pƁaia, imağine só, ƀuantas noiƷas estaƁiam

inteƁessadas em teƁ alğo tão pƁátiöo em mãos? E dentƁe os itens estaƁ:

öontƁataƁ um ĞotóğƁaĞo eƽpeƁiente paƁa ĞazeƁ o álõum peƁĞeito . Oõs.:

sem oĞeƁeöeƁ nada ainda .

Até ƀue, depois de muito öonteúdo atƁaƷés de ações de email maƁketinğ,

ƀuando a pessoa estiƷesse pƁonta, Ʒoöê öƁiaƁia uma oĞeƁta iƁƁesistíƷel do

seu seƁƷiço de ĞotoğƁaǎa paƁa öasamentos, e öonƀuistaƁia mais uma

öliente.

Isso poƁƀue até aƀui Ʒoöê já é uma autoƁidade paƁa ela, e pƁinöipalmente,

a ajudou. DespeƁtando assim, os ğatilhos da ƁeöipƁoöidade e da

autoƁidade, dois ğatilhos mentais podeƁosos paƁa öonƷeƁsão.

In ound pa a emp esas B C

Se Ʒoöê está aöhando ƀue dá paƁa apliöaƁ o Inõound apenas paƁa lojas

ƷiƁtuais, se enğana. É totalmente possíƷel apliöaƁ paƁa lojas Ğísiöas

tamõém.

O ƀue pode mudaƁ são alğumas estƁatéğias, mas o pƁinöípio do Inõound

öontinua sendo o mesmo: atƁaiƁ, öonƷeƁteƁ, ƁelaöionaƁ, ƷendeƁ, enöantaƁ e

analisaƁ.

PaƁa ǎöaƁ ölaƁo, em empƁesas B C Business-to-ConsumeƁ a Ʒenda é

destinada paƁa o öonsumidoƁ ǎnal, ou seja, öomo Ʒoöê.
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É o öaso de lojas de móƷeis, Ɓoupas, sapatos, supeƁmeƁöados, ağênöias de

Ʒiağem, salões de õeleza ou ƀualƀueƁ outƁo neğóöio ƀue tenha öomo

oõjetiƷo ƷendeƁ paƁa ölientes e não paƁa empƁesas.

O ponto aƀui é entƁeğaƁ öonteúdo ƁeleƷante paƁa o seu púõliöo, e na

etapa de ƷendeƁ, öƁiaƁ uma oĞeƁta iƁƁesistíƷel ƀue Ğaça ƷaleƁ a pena a

pessoa iƁ até a sua loja. Pode seƁ alğum desöonto espeöial, poƁ eƽemplo,

öompƁando na loja.

In ound pa a emp esas B B

Se o B C é a Ʒenda paƁa o öonsumidoƁ ǎnal, o B B Ğoöa em um outƁo

púõliöo. Do inğlês Business to Business , ou seja, Neğóöio paƁa

Neğóöio , o Ğoöo desse modelo é oĞeƁeöeƁ soluções paƁa outƁas empƁesas.

Mas e o Inõound, Ğunöiona paƁa neğóöios B B tamõém? E öomo!

Quando se tƁata de empƁesas B B, o öiölo de Ʒendas é muito maioƁ. Os

öontƁatos são mais demoƁados de seƁem Ğeöhados, pois enƷolƷem

neğoöiações mais öompleƽas.

Então ƀuem deöide eĞetuaƁ a öompƁa B B pƁeöisa de muitos motiƷos e

Ʒantağens paƁa deöidiƁ poƁ uma empƁesa e não poƁ outƁa. Ou seja, pƁeöisa

seƁ eduöado. E é neste momento ƀue o Inõound entƁa paƁa ajudaƁ.

InölusiƷe a öƁiação de öonteúdo é justamente paƁa eduöaƁ o púõliöo soõƁe

o seu seğmento, e tamõém te mostƁaƁ öomo autoƁidade no meƁöado.
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Bom, espeƁamos ƀue tudo isso tenha te öonƷenöido de ƀue o Inõound se

apliöa a ƀualƀueƁ tipo de neğóöio. Só não Ğaz Inõound, ƀuem não ƀueƁ. E

ƀuem não ƀueƁ está dando espaço paƁa seus öonöoƁƁentes nadaƁem de

õƁaçada. E sei ƀue Ʒoöê não é o tipo de pessoa ƀue deiƽa õaƁato, aliás,

Ʒoöê está aƀui.

No pƁóƽimo tópiöo Ʒoöê Ʒai entendeƁ o poƁƀuê Ʒoöê deƷe öomeçaƁ hoje

mesmo a apliöaƁ o Inõound no seu neğóöio. Vamos lá?!
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O ue o In ound o e e e de om pa a o meu
ne ó io?

Se Ʒoöê öheğou até aƀui já saõe os pƁinöipais õeneĞíöios do Inõound paƁa

ƀualƀueƁ tipo de neğóöio. Mas, paƁa ƁeĞoƁçaƁ e salientaƁ todos os

õeneĞíöios, sepaƁamos os  pƁinöipais.

º Aumenta o al an e e a isi ilidade da ma a

A pƁimeiƁa etapa do Inõound öonsiste em atƁaiƁ seu púõliöo-alƷo, seja poƁ

meio das Ɓedes soöiais, õloğ ou ƀualƀueƁ outƁo öanal ƀue Ğoƀue em

atƁação. PaƁa ƁealizaƁ esse oõjetiƷo é pƁeöiso inƷestiƁ na öƁiação de

öonteúdo.

AtƁaƷés da öƁiação öonsistente de öonteúdo nas Ɓedes soöiais e no õloğ,

diaƁiamente Ʒoöê teƁá noƷas pessoas entƁando em seu site, ou

öomeçando a te seğuiƁ nas Ɓedes soöiais. E o melhoƁ, se o öonteúdo ĞoƁ

estƁatéğiöo öom Ğoöo em ajudaƁ a sua audiênöia, Ʒoöê teƁá potenöiais

ölientes te seğuindo, ou entƁando em seu site.

A öƁiação de öonteúdo ĞƁeƀuente aumenta seu alöanöe e a Ʒisiõilidade do

seu neğóöio no meƁöado, mesmo ƀue esteja öomeçando ağoƁa. Além

disso, as Ɓedes soöiais ainda oĞeƁeöem um ponto positiƷo eƽtƁa: a

possiõilidade do seu öonteúdo seƁ öompaƁtilhado e alöançaƁ ainda mais

pessoas!
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º Ge a mais t á e o ualifi ado

Tanto o seu site ƀuanto suas Ɓedes soöiais pƁeöisam de tƁáĞeğo, em outƁas

palaƷƁas, Ʒisitantes. Quanto mais tƁáĞeğo tiƷeƁ, melhoƁ o seu

posiöionamento e ƁeleƷânöia peƁante essas plataĞoƁmas.

PoƁém, o ideal é ƀue esse tƁáĞeğo seja ƀualiǎöado, ou seja, pessoas

inteƁessadas no ƀue Ʒoöê tem a dizeƁ. E o Inõound, juntamente öom o

maƁketinğ de öonteúdo, é Ğundamental paƁa a öƁiação de öonteúdo

estƁatéğiöo Ʒisando atƁaiƁ justamente essas pessoas ƀualiǎöadas.

º Ge a mais leads ualifi ados

Quem tem lista, tem tudo.

Em Ɓesumo Ʒamos aõoƁdaƁ öom mais detalhes nos pƁóƽimos tópiöos , um

lead é um öontato ƀue ĞoƁneöeu o email paƁa Ʒoöê. Ou seja, ele eƁa um

Ʒisitante, ou seğuidoƁ e te deu o email dele em tƁoöa de uma

isöa/Ɓeöompensa diğital, ƀue nada mais é ƀue alğo ğƁatuito, öomo um

eõook, ƸeõináƁio apƁesentação online , tƁeinamento em Ʒídeo,

inĞoğƁáǎöo, etö.

E a mesma ƁeğƁa se apliöa aƀui: não Ʒale a pena teƁ milhaƁes de leads, se

estes não são potenöiais ölientes do seu neğóöio. O Inõound, te ajuda a

teƁ leads mais ƀualiǎöados atƁaƷés da öƁiação de isöas diğitais

estƁatéğiöas, ƀue de Ğato, são ƁeleƷantes e Ɓeduzem a joƁnada de öompƁa

da sua audiênöia.
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º Mais e onômi o

Quanto öusta hoje öƁiaƁ um peƁǎl em uma Ɓede soöial? R$ .

Quanto öusta hoje öƁiaƁ um õloğ simples paƁa o seu neğóöio? R$ .

Quanto öusta hoje uma plataĞoƁma paƁa öƁiaƁ aƁtes/Ʒídeos paƁa as Ɓedes

soöiais? R$ .

Quanto öusta hoje paƁa öomeçaƁ a öƁiaƁ uma lista de pelo menos 

pessoas em uma ĞeƁƁamenta de email maƁketinğ? R$ .

Quanto öusta hoje paƁa enƷiaƁ emails? R$ .

Quanto öusta hoje paƁa öƁiaƁ uma isöa diğital? R$ .

O ƀue é pƁeöiso paƁa öomeçaƁ a ĞazeƁ Inõound hoje mesmo Ʒoöê já tem. É

ölaƁo ƀue se está öomeçando e pode inƷestiƁ um dinheiƁo paƁa

impulsionaƁ seus öonteúdos nas Ɓedes soöiais, poƁ eƽemplo, os Ɓesultados

ƷiƁão mais Ɓápidos.

Mas se tƁatando de Inõound, Ʒoöê pode öomeçaƁ öom um oƁçamento

pƁatiöamente nulo. Basta inƷestiƁ tempo, e teƁ o öonheöimento neöessáƁio

paƁa ƁealizaƁ as estƁatéğias da ĞoƁma öeƁta.

º Reduz o usto de a uisição po  liente CAC

O CAC Custo de aƀuisição de ölientes  é um indiöadoƁ ƀue aponta o

ƀuanto um neğóöio inƷeste paƁa atƁaiƁ potenöiais ölientes e

tƁansĞoƁmá-los em öompƁadoƁes eĞetiƷos. É o öálöulo de todos os

inƷestimentos Ğeitos em maƁketinğ e Ʒendas paƁa ğeƁaƁ Ɓeöeitas öom os

pƁodutos ou seƁƷiços de um neğóöio.
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Uma das pƁinöipais metas de ƀualƀueƁ neğóöio do mundo é ƁeduziƁ o

CAC, aliás, ƀuanto menoƁ ele ĞoƁ, melhoƁ paƁa a luöƁatiƷidade do neğóöio.

Imağine ƀue Ʒoöê ğaste R$  paƁa öonseğuiƁ um öliente, poƁém esse

mesmo öliente ğasta apenas R$  adƀuiƁindo seus pƁodutos, é ƷiáƷel?

Com öeƁteza não.

Com o Inõound Ʒoöê Ʒai ğastaƁ menos paƁa öonƀuistaƁ um noƷo öliente

do ƀue ğastaƷa antes sem ele. Aliás, öomo já Ğalamos aƀui, o öusto dele é

MUITO õaiƽo, e o õom da öƁiação de öonteúdo, e ƀue öom o passaƁ do

tempo, seu öƁesöimento seƁá eƽponenöial. Isso poƁƀue o seu öonteúdo

öontinuaƁá no aƁ, mesmo anos após sua postağem, atinğindo mais

pessoas de ĞoƁma ğƁatuita e aumentando ainda mais o seu alöanöe paƁa

ƀuem ainda não te öonheöe.

º Ge a e ip o idade, o ue a ilita e muito as endas

O ğatilho mental da ƁeöipƁoöidade é um dos mais podeƁosos no

maƁketinğ. GeƁalmente, ƀuando alğuma pessoa te ajuda Ʒoöê se sente na

oõƁiğação de ƁetƁiõuiƁ, não é mesmo?

E ao apliöaƁ o Inõound no seu neğóöio, öonseƀuentemente estaƁá

despeƁtando nas pessoas esse ğatilho, pois Ʒoöê está as ajudando atƁaƷés

de seus öonteúdos.

Como seus öonteúdos estaƁão Ğoöados em ajudaƁ as pessoas, öom o

tempo, elas se sentiƁão ƀuase na oõƁiğação de te ajudaƁ, ƀue no ǎm, é

öompƁaƁ o seu pƁoduto. O ƀue se toƁna uma Ʒia de mão dupla, poƁƀue ela

tamõém estaƁá öompƁando a solução öompleta de seus pƁoõlemas.
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º Maio  onfiança, edi ilidade e auto idade

Quanto mais Ʒoöê mostƁa ƀue tem domínio e é um espeöialista em seu

meƁöado, mais tem öƁediõilidade, öonǎança e autoƁidade peƁante seu

púõliöo. E Ʒoöê öonseğue ĞazeƁ isso apenas atƁaƷés do Inõound e

MaƁketinğ de Conteúdo.

PaƁe e pense, ƀuem Ʒoöê seğue e aöompanha nas Ɓedes soöiais?

PƁoƷaƷelmente espeöialistas de alğum seğmento. E öomo Ʒoöê saõe ƀue

essas pessoas são eƽpeƁts de ƷeƁdade? Muito pƁoƷaƷelmente atƁaƷés do

öonheöimento ƀue elas passam atƁaƷés de öonteúdos, öoƁƁeto?

E essa ƁeğƁa se apliöa paƁa o seu neğóöio tamõém ;

º Con uista uma audiên ia en ajada

GeƁalmente as pessoas ƀue têm mais audiênöia, öomo seğuidoƁes nas

Ɓedes soöiais, seja instağƁam, Ğaöeõook, ƾoutuõe, etö, são as ƀue

pƁoƷaƷelmente mais postam öonteúdos.

A öƁiação de öonteúdo, alinhada öom a estƁatéğia de Inõound ƀue é o

seu ğuia/Ğunil , ĞaƁá öom ƀue öom o passaƁ do tempo Ʒoöê tenha um

púõliöo ƀue ğosta do seu neğóöio, e o aöompanha sempƁe. PoƁƀue eles

saõem ƀue Ʒoöê ĞoƁneöe öonteúdo de ƷaloƁ, ƀue de Ğato, os ajudam a

ƁesolƷeƁ suas doƁes e pƁoõlemas.
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º T ans o ma lientes em ãs e p omoto es do seu ne ó io

Quais são as pessoas ƀue Ʒoöê deƷe öuidaƁ öom o máƽimo de atenção e

öaƁinho? Seus ölientes. É ölaƁo ƀue é pƁeöiso daƁ atenção aos seus

seğuidoƁes e leads, poƁém seus ölientes deƷem seƁ mimados  pelo seu

neğóöio, se Ʒoöê ƀuiseƁ teƁ Ğãs e pƁomotoƁes de sua maƁöa.

Isso poƁƀue, essas pessoas deƁam um Ʒoto de öonǎança öompƁando o seu

pƁoduto. Nada mais justo ƀue öuidaƁ deles de ĞoƁma espeöial. Sendo uma

das últimas etapas do Inõound justamente enöantaƁ seus ölientes.

Eƽistem estƁatéğias espeöíǎöas paƁa essa Ğase no inõound ƀue podem te

ajudaƁ a tƁansĞoƁmaƁ seus ölientes em Ğãs, ƀue Ʒamos detalhaƁ mais paƁa

ĞƁente.

º Edu a seu pú li o-al o so e o seu se mento

Pode seƁ ƀue o seu meƁöado seja um pouöo mais diĞíöil das pessoas

entendeƁem, às Ʒezes poƁƀue é uma noƷa teönoloğia, ou uma noƷa ĞoƁma

de öonsumo.

PoƁ mais diĞíöil ƀue seja, o Inõound pode ajudaƁ a eduöaƁ seu púõliöo, ou

seja, ĞazeƁ öom ƀue as pessoas passem a enƽeƁğaƁ a neöessidade do seu

pƁoduto, atƁaƷés dos öonteúdos. Isso pode seƁ Ğeito, pƁinöipalmente,

atƁaƷés dos aƁtiğos em seu õloğ ou isöas diğitais, ƀue te daƁão maioƁ

espaço e mais elementos paƁa mostƁaƁ, indiƁetamente, o ƀuanto eles

pƁeöisam da sua solução.
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Bom, ağoƁa ƀue Ʒoöê já tem maioƁ öonheöimento do ƀue se tƁata o

Inõound, Ʒamos öomeçaƁ a detalhaƁ sua metodoloğia e as estƁatéğias ƀue

deƷe apliöaƁ paƁa ƀue ele Ğunöione paƁa o seu neğóöio. BoƁa lá?!
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Funil de Vendas e Jo nada do Cliente no
In ound Ma ketin

AğoƁa ƀue Ʒoöê já saõe os öonöeitos õásiöos do Inõound, sua impoƁtânöia

e tudo o ƀue ele pode oĞeƁeöeƁ de õom paƁa o seu neğóöio. Cheğou a hoƁa

de apƁendeƁ em detalhes a õase dessa metodoloğia, antes de entƁaƁmos

no passo a passo.

Neste tópiöo, Ʒoöê Ʒai entendeƁ öomo öada uma das etapas do pƁoöesso

de Inõound se enöaiƽa no Ğunil de Ʒendas e joƁnada do öliente, Ğazendo

öom ƀue a aõoƁdağem aöonteça no momento öeƁto, sem ƀueimaƁ leads e

peƁdeƁ opoƁtunidades Ʒaliosas.

A joƁnada do öliente ƁepƁesenta todo o seu pƁoöesso de deöisão, desde o

momento em ƀue öomeça a õusöaƁ inĞoƁmações soõƁe seu pƁoõlema na

inteƁnet, até o ponto em ƀue öompƁa um pƁoduto ou seƁƷiço Ɓelaöionado

a essa õusöa.

Uma ĞoƁma Ğáöil de entendeƁ essa joƁnada é usando o öonöeito de Ğunil de

Ʒendas, e a metodoloğia do Inõound é öomo um Ğunil, o ƀue a toƁna ainda

mais eĞetiƷa, já ƀue tem öomo õase alğo Ʒalidado há anos no meƁöado.

Cada etapa do Ğunil tem uma Ğunção no pƁoöesso de deöisão do öliente e,

poƁtanto, na estƁatéğia de maƁketinğ do seu neğóöio.
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Assim öomo em um Ğunil de ƷeƁdade, o topo é onde se öonöentƁa a maioƁ

paƁte do seu púõliöo, e öonĞoƁme mais Ğundo nesse Ğunil, menos pessoas

Ʒão ǎöando. PoƁ isso, é inteƁessante a apliöação do PƁinöípio de PaƁeto na

distƁiõuição do öonteúdo ao lonğo do Ğunil.

Voöê já ouƷiu ĞalaƁ no PƁinöípio de PaƁeto, ou melhoƁ, da ƁeğƁa / ?

O PƁinöípio de PaƁeto, ou ƁeğƁa / , é uma tendênöia ƀue pƁeƷê ƀue

% dos eĞeitos suƁğem a paƁtiƁ de apenas % das öausas, podendo seƁ

apliöado em ƷáƁias outƁas Ɓelações de öausa e eĞeito.

Este pƁinöípio é utilizado em diƷeƁsas áƁeas, pƁinöipalmente no MaƁketinğ,

mas neste öaso, ƀueƁo ƀue Ʒoöê apliƀue este öonöeito na distƁiõuição do

öonteúdo. Ou seja, % da sua pƁodução de öonteúdo deƷe seƁ paƁa o

topo do Ğunil, enƀuanto os outƁos % se diƷidem entƁe meio e Ğundo.

O Ğunil de Ʒendas e a joƁnada de öompƁa se diƷidem em etapas, ƀue são:
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. Topo do Funil: Ap endizado e des o e ta

O topo do Ğunil de Ʒendas é o iníöio da joƁnada de öompƁa, a pessoa

pƁoƷaƷelmente ainda nem saõe ƀue pƁeöisa öompƁaƁ alğo. PoƁém, ela

entende ƀue tem um pƁoõlema a seƁ ƁesolƷido e Ğaz pesƀuisas paƁa

entendeƁ melhoƁ.

QueƁ um eƽemplo?

É öomo uma pessoa ƀue está passando mal e sente alğuns sintomas, mas

não saõe se está mesmo doente, e muito menos ƀual é a doença. Qual o

pƁóƽimo passo dessa pessoa? PesƀuisaƁ na inteƁnet o ƀue pode seƁ. PoƁ

isso, essa é öonsideƁada a etapa de apƁendizado e desöoõeƁta.

Neste estáğio, a pessoa está õusöando tiƁaƁ dúƷidas simples e apƁendeƁ

noƷos öonöeitos ƀue ajudem a esölaƁeöeƁ mais soõƁe o tema ƀue está

pesƀuisando. Nesta Ğase ela tamõém iƁá desöoõƁiƁ ƀue há muito mais poƁ

tƁás do ƀue é pƁeöiso paƁa ƁesolƷeƁ o seu pƁoõlema do ƀue apenas uma

õusöa supeƁǎöial.

Os öonteúdos mais indiöados paƁa o topo do Ğunil, ƀuando a pessoa ainda

está desöoõƁindo mais soõƁe a sua ƷeƁdadeiƁa doƁ, são:

● AƁtiğos no õloğ;

● Puõliöações em Ɓedes soöiais;

● Vídeos;

● InĞoğƁáǎöos.
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Esses tipos de öonteúdo são mais Ğáöeis de öonsumiƁ, e pƁinöipalmente

öompaƁtilhaƁ, o ƀue toƁna a taƁeĞa de eduöaƁ e ajudaƁ seu púõliöo muito

mais simples.

ImpoƁtante: a pƁimeiƁa etapa da joƁnada de öompƁa não deƷe menöionaƁ

pƁodutos ou seƁƷiços. Até poƁƀue, essa pessoa está no pƁimeiƁo estáğio, e

só ƀueƁ ƁesolƷeƁ seu pƁoõlema, ela ainda não está pƁonta paƁa öompƁaƁ.

Então, tome o máƽimo de öuidado ao öitaƁ maƁöas nessa Ğase.

É öomo se, poƁ eƽemplo, sua impƁessoƁa estiƷesse dando o eƁƁo X, e

apaƁeöesse um aƁtiğo Ğalando paƁa Ʒoöê öompƁaƁ tal soĞtƸaƁe, ƀue ele iƁia

ƁesolƷeƁ o eƁƁo. Com öeƁteza, Ʒoöê não öompƁaƁia de imediato. Mas sim,

õusöaƁia mais inĞoƁmações na inteƁnet, paƁa saõeƁ mais soõƁe öomo

ƁesolƷeƁ esse tal eƁƁo.

. Meio do Funil: Conside ação e intenção

Na seğunda Ğase da joƁnada de öompƁa, a pessoa já entendeu soõƁe o

pƁoõlema ƀue está enĞƁentando. A paƁtiƁ de ağoƁa, sua õusöa passa a seƁ

pelas melhoƁes ĞoƁmas de ƁesolƷê-lo.

Estamos ağoƁa no meio do Ğunil e na etapa de öonsideƁação e intenção.

Vale ƁessaltaƁ ƀue neste estáğio a pessoa ainda não está pƁonta paƁa

öompƁaƁ, ela apenas está õusöando ƀuais são os melhoƁes jeitos paƁa

ƁesolƷeƁ seu pƁoõlema. Em outƁas palaƷƁas, está atƁás de mais öonteúdos.
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Como ela já está mais öonsöiente e enğajada, seja öom o seu õloğ ou

Ɓedes soöiais, ela já possui um öonheöimento õásiöo. Sendo assim, ağoƁa é

a hoƁa de oĞeƁeöeƁ um mateƁial mais Ɓiöo, e pƁinöipalmente, estƁeitaƁ o

Ɓelaöionamento öom ela.

Um mateƁial Ɓiöo nada mais é ƀue alğo mais öompleto e aƷançado paƁa

essa etapa da joƁnada. Seğue alğuns eƽemplos dos pƁinöipais ĞoƁmatos:

● Eõooks

● WhitepapeƁs

● WeõinaƁs

● TƁeinamento em Ʒídeo

● InĞoğƁáǎöos

● Quiz

É impoƁtante lemõƁaƁ ƀue esse mateƁial Ɓiöo ƀue Ʒoöê iƁá disponiõilizaƁ

deƷe seƁ totalmente ğƁatuito. LemõƁe-se ƀue a pessoa ainda não está

pƁepaƁada paƁa desemõolsaƁ ƀualƀueƁ ƷaloƁ.

O seğƁedo nesta etapa é ƀue paƁa a pessoa teƁ aöesso ao seu eõook

ğƁatuito, poƁ eƽemplo, ela pƁeöisaƁá passaƁ alğumas inĞoƁmações, öomo o

email. A paƁtiƁ daí, Ʒoöê passaƁá a teƁ um öontato mais pƁóƽimo öom ela.

Essa é a melhoƁ ĞoƁma de tƁansĞoƁmaƁ Ʒisitantes em leads.

Quanto mais ƷaloƁ a pessoa enƽeƁğaƁ nessa oĞeƁta ğƁatuita, mais

inĞoƁmações estaƁá disposta a oĞeƁeöeƁ em tƁoöa. Como o teleĞone, öaƁğo e

o nome da empƁesa, poƁ eƽemplo.
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Depois de ğeƁaƁ esses leads, o tƁaõalho öontinua. É pƁeöiso öƁiaƁ Ǐuƽos de

nutƁição de email maƁketinğ, ou ƀualƀueƁ outƁo öanal ƀue ƀueiƁa utilizaƁ,

paƁa manteƁ o inteƁesse da pessoa. Desta ĞoƁma, a intenção de öompƁa Ʒai

aumentaƁ öada Ʒez mais, até öheğaƁ na última Ğase da joƁnada.

. Fundo do Funil: A aliação e de isão

Depois das taƁeĞas de ğeƁação e nutƁição de leads öom mateƁiais

ƁeleƷantes, eles ǎnalmente entendem ƀual é a melhoƁ solução paƁa seu

pƁoõlema. Mas é ölaƁo ƀue o tƁaõalho ainda não aöaõou, ağoƁa é pƁeöiso

desöoõƁiƁ ƀual a melhoƁ solução paƁa atendeƁ suas neöessidades.

PoƁtanto, não öante ƷitóƁia antes da hoƁa. ApesaƁ de Ʒoöê já teƁ öƁiado um

Ɓelaöionamento öom o lead, ainda é pƁeöiso ĞazeƁ um õom tƁaõalho na

etapa ǎnal do pƁoöesso, ƀue é justamente o momento de aƷaliação e

deöisão.

Caso öontƁáƁio, outƁo neğóöio pode se õeneǎöiaƁ do lead ƀue Ʒoöê

eduöou e ĞeöhaƁ a Ʒenda no seu luğaƁ. Imağine só isso?!

PaƁa ƀue isso não aöonteça öom Ʒoöê, ainda é de eƽtƁema impoƁtânöia

utilizaƁ öonteúdo, mas desta Ʒez aliado öom pƁoǎssionais de Ʒendas. Esses

öonteúdos podem inöluiƁ:

● Estudos de öaso;

● Pesƀuisas de meƁöado;

● Páğinas do seu site dediöadas ao pƁoduto;

● DemonstƁações do pƁoduto.
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Esse é o momento öeƁto de mostƁaƁ ao lead ƀue ele estaƁá em õoas mãos

ao se toƁnaƁ seu öliente, e não há modo melhoƁ de ĞazeƁ isso ƀue usando

aƁğumentos peƁsuasiƷos, mais öonheöido öomo CopƾƸƁitinğ no

meƁöado de maƁketinğ.

De ĞoƁma Ɓesumida, öopƾƸƁitinğ é um teƁmo ƁelatiƷamente noƷo no

BƁasil. A ğƁosso modo é uma espéöie de Ɓedação peƁsuasiƷa . Em outƁas

palaƷƁas, é a sutil aƁte de inǏuenöiaƁ pessoas e öonƷeƁteƁ em Ʒendas ou

ações  o ƀue ƀuiseƁ.

Nesta última etapa aposte em öonteúdos ƀue mostƁem öomo o seu

pƁoduto ou seƁƷiço é o melhoƁ paƁa aƀuela pessoa naƀuele momento.

AğoƁa ƀue Ʒoöê saõe ƀue o Ğunil de Ʒendas e a joƁnada de öompƁa do

öliente tem tudo a ƷeƁ öom o Inõound, öheğou a hoƁa de apƁendeƁ em

detalhes öomo ĞazeƁ inõound. Senta, ƀue lá Ʒêm muito mais öonteúdo!
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Como aze  In ound?

A metodoloğia do Inõound seğue uma seƀuênöia lóğiöa de etapas, o ƀue

Ğaöilita na hoƁa da apliöação, já ƀue não é um meƁo aöhismo, é um

pƁoöesso öom etapas Ʒalidadas e öompƁoƷadas em diĞeƁentes tipos de

neğóöio.

PaƁa o Inõound ĞunöionaƁ do jeito öeƁto e Ʒoöê öonƀuistaƁ o suöesso öom

esse método, é Ğundamental ƀue Ʒoöê siğa as seğuintes etapas:

Essas Ğases se öomplementam de ĞoƁma muito inteliğente. E seğundo

ğƁandes nomes do MaƁketinğ Diğital da atualidade, é o melhoƁ método

de maƁketinğ diğital paƁa seğuiƁ hoje em dia, e peƁmaneöeƁá poƁ um õom

tempo, poƁ seƁ um método õem ǏeƽíƷel ƀuanto às estƁatéğias emõutidas

nele.
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AğoƁa ƀue Ʒoöê já öonheöe öada uma das etapas do Inõound, Ʒamos

mostƁaƁ na pƁátiöa ƀuais estƁatéğias Ʒoöê deƷe utilizaƁ em öada uma

delas.
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At ai

A matemátiöa é õem simples nesta pƁimeiƁa etapa: paƁa aumentaƁ seu

númeƁo de ölientes, Ʒoöê pƁeöisa ğeƁaƁ leads. PaƁa ğeƁaƁ leads, Ʒoöê

pƁeöisa aumentaƁ o seu tƁáĞeğo, ou seja, o númeƁo de Ʒisitantes em seu

site ou até mesmo, seğuidoƁes nas Ɓedes soöiais.

Aƀui Ʒoöê iƁá apliöaƁ as estƁatéğias öoƁƁetas paƁa atƁaiƁ o seu púõliöo-alƷo.

Anote aí ƀue o seu oõjetiƷo nesta Ğase é atƁaiƁ potenöiais ölientes paƁa o

seu site e Ɓedes soöiais.

A ğenialidade dessa Ğase é simples: ao inƷés de ğastaƁ tempo e eneƁğia

pƁoöuƁando atiƷamente pessoas ƀue podeƁiam se inteƁessaƁ soõƁe seus

pƁodutos/seƁƷiços, é inƷestido tempo e eneƁğia em öonstƁuiƁ alğo atƁatiƷo

de ƀualidade atƁaƷés da öƁiação de öonteúdo, e öonseƀuentemente as

pessoas ƷiƁão poƁ liƷƁe e espontânea Ʒontade.

O Ɓesultado disso é uma audiênöia muito mais enğajada e pƁopensa a

Ɓealmente öonsumiƁ seu pƁoduto ou seƁƷiço depois.

Mas, öuidado!!!

AtƁaiƁ pessoas não é o suǎöiente. É pƁeöiso atƁaiƁ as pessoas öeƁtas, em

outƁas palaƷƁas, potenöiais ölientes.

Não adianta teƁ milhaƁes e milhaƁes de seğuidoƁes, ou Ʒisitas em seu site

de pessoas ƀue não são seu púõliöo-alƷo. Aliás, elas pƁoƷaƷelmente nunöa

öompƁaƁão o seu pƁoduto, e Ʒoöê só teƁá ğasto tempo e dinheiƁo.
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Antes de ĞalaƁ ƀuais são essas ĞoƁmas de atƁaiƁ, ƀueƁo ƀue Ʒoöê entenda

um pouöo soõƁe öomo deǎniƁ o seu púõliöo-alƷo, o ƀue é peƁsona, e sua

impoƁtânöia paƁa ƀue o Inõound Ğunöione.

Saiõa ƀue, se Ʒoöê ainda não tem deǎnido ƀuem é o seu púõliöo-alƷo,

muito menos uma peƁsona, sua estƁatéğia de Inõound não daƁá öeƁto.

O ue é pú li o-al o, e omo defini ?

Quem ƀueƁ ağƁadaƁ todo mundo aöaõa não ağƁadando ninğuém .

Quem diƁia ƀue um ditado podeƁia ƷiƁaƁ uma lição impoƁtante de

maƁketinğ?

Essa simples ĞƁase nos ajuda a entendeƁ o ƀuão é impoƁtante deǎniƁ seu

púõliöo-alƷo. Pois, se Ʒoöê ƀueƁ atinğiƁ todo mundo, Ʒai aöaõaƁ atinğindo

ninğuém.

Um dos pais do maƁketinğ, Philip KotleƁ, disse em seu liƷƁo MaƁketinğ .

ƀue, ǎnalmente, as empƁesas peƁöeõeƁam ƀue os öonsumidoƁes não são

uma massa homoğênea. Eƽistem ğƁupos öom öaƁaöteƁístiöas em öomum,

ƀue passaƁam a seƁ o Ğoöo das maƁöas.

Desta ĞoƁma suƁğiu o öonöeito de púõliöo-alƷo, ƀue nada mais é ƀue:

Um ğƁupo de öonsumidoƁes paƁa ƀuem uma empƁesa diƁeöiona suas

estƁatéğias e öampanhas, öom o oõjetiƷo de atendeƁ suas neöessidades e

desejos e toƁnaƁ seus esĞoƁços de maƁketinğ e Ʒendas mais eǎöientes.
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Com a deǎnição do seu púõliöo-alƷo é muito mais Ğáöil Ʒoöê:

● CƁiaƁ öampanhas mais eǎöientes;

● UsaƁ a linğuağem adeƀuada öom seu púõliöo, öƁiando um maioƁ

Ɓelaöionamento;

● AtinğiƁ as pessoas öeƁtas, sem peƁdeƁ tempo e dinheiƁo;

● ConƀuistaƁ um púõliöo espeöíǎöo ƀue se alinha aos ƷaloƁes da sua

maƁöa

● OĞeƁeöeƁ öonteúdo ƁeleƷante e útil paƁa sua audiênöia, já ƀue Ʒoöê

öonheöe suas neöessidades e desejos;

● E muito mais.

A deǎnição do púõliöo-alƷo iniöia öom a seğmentação do meƁöado. As

pessoas são sepaƁadas poƁ ğƁupos öom peƁǎs semelhantes, de aöoƁdo

öom öaƁaöteƁístiöas ğeoğƁáǎöas, demoğƁáǎöas, öompoƁtamentais e

psiöoğƁáǎöas, öomo:

● Idade;

● GêneƁo;

● EsöolaƁidade;

● Estilo de Ʒida;

● Reğião ƀue moƁa;

● Oöupação;

● Etö.

O impoƁtante é teƁ öaƁaöteƁístiöas ƀue impoƁtam paƁa o seu neğóöio, e

inǏuenöiam de ƷeƁdade no momento da öompƁa.
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PaƁa empƁesas B B, as ƷaƁiáƷeis podem seƁ diĞeƁentes, já ƀue se ƁeĞeƁem

às öaƁaöteƁístiöas empƁesaƁiais. Se o seu neğóöio ĞoƁ B B, Ʒoöê pode

utilizaƁ as seğuintes öaƁaöteƁístiöas:

● Seğmento de atuação;

● PoƁte da empƁesa;

● FatuƁamento;

● NúmeƁo de ĞunöionáƁios;

● Loöalização.

É ölaƁo ƀue Ʒoöê não Ʒai öhutaƁ, ou tentaƁ adiƷinhaƁ ƀual o seu púõliöo, é

pƁeöiso tiƁaƁ um tempo paƁa ĞazeƁ alğumas pesƀuisas e análises do

meƁöado paƁa öonheöeƁ mais soõƁe ele.

Se Ʒoöê está öomeçando e ainda não tem ölientes, pode analisaƁ o peƁǎl

dos ölientes do seu öonöoƁƁente diƁeto. AğoƁa se Ʒoöê já öonta öom uma

õase de ölientes, apƁoƷeite ao máƽimo, e tente eƽtƁaiƁ o máƽimo de

inĞoƁmações Ʒaliosas ƀue iƁão te ajudaƁ na öƁiação de öonteúdos, e

mensağens peƁsonalizadas.

AğoƁa ƀue Ʒoöê já saõe o ƀue é, e öomo Ğunöiona, Ʒamos ao passo a passo

de öomo deǎniƁ o seu púõliöo-alƷo.

P áti a

PƁimeiƁamente, aõƁa um noƷo doöumento em seu öomputadoƁ, pode seƁ

o WoƁd, ou Gooğle Doös, öomo pƁeĞeƁiƁ. É neste doöumento ƀue Ʒoöê ĞaƁá

o pƁimeiƁo estudo soõƁe o seu púõliöo-alƷo.
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Se Ʒoöê já tem alğum estudo, peƁĞeito! HoƁa de apƁimoƁaƁ ainda mais.

AğoƁa, Ʒamos öomeçaƁ a deǎniƁ isso loğo. Então, Ʒeja aõaiƽo o passo a

passo paƁa ĞazeƁ um õom estudo.

º passo: Dê uma olhada no seu me ado, e no ená io atual

A pƁimeiƁa öoisa a seƁ Ğeita, é analisaƁ o seu meƁöado. Neste pƁimeiƁo

passo, é Ğundamental entendeƁ o öompoƁtamento dos öonsumidoƁes,

seus öonöoƁƁentes, etö.

PaƁa isso Ɓesponda alğumas peƁğuntas:

● Quais são os öompoƁtamentos e háõitos de öonsumo das pessoas

no seu seğmento? Quais são as maioƁes neöessidades, e desejos?

Quais neöessidades não estão sendo atendidas, ou estão sendo

mal-atendidas?

● Como é o posiöionamento de seus öonöoƁƁentes no meƁöado? Quais

seğmentos atendem?

● Quais são as pƁinöipais tendênöias no momento? Como esse

öenáƁio pode aĞetaƁ os öonsumidoƁes e o seu neğóöio?

Com as Ɓespostas Ʒoöê já teƁá uma mina de ouƁo na mão, ƀue muito

pƁoƷaƷelmente, a maioƁia não tem.

Tá, não sei as Ɓespostas, öomo posso iƁ atƁás disso?
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Voöê tem ƷáƁias opções. Como já dissemos, se Ʒoöê já tem uma õase de

ölientes, aõoƁde essas pessoas poƁ teleĞone, email, ou até ĞoƁmuláƁio de

pesƀuisa paƁa entendeƁ mais soõƁe eles. Ou se Ʒoöê está öomeçando,

pode optaƁ poƁ estudaƁ os peƁǎs ƀue seğuem seus öonöoƁƁentes.

O Ğoöo nesta etapa é ƁealizaƁ um panoƁama soõƁe seu meƁöado, e

pƁinöipalmente, do seu potenöial öliente.

º passo: Di ida seu me ado em se mentos

Cheğou a hoƁa de ĞazeƁ a õendita seğmentação do meƁöado, em outƁas

palaƷƁas, diƷidiƁ em pedaços.

LemõƁa das seğmentações ğeoğƁáǎöas, demoğƁáǎöas, psiöoğƁáǎöas e

öompoƁtamentais? Não? Olha aí:

● Idade;

● GêneƁo;

● EsöolaƁidade;

● Estilo de Ʒida;

● Reğião ƀue moƁa;

● Oöupação;

● Etö.

AğoƁa, öomeöe a tƁaçaƁ o peƁǎl do púõliöo ƀue Ʒoöê öonsideƁa öom maioƁ

potenöial de öompƁa do seu pƁoduto/seƁƷiço.

Vamos imağinaƁ ƀue Ʒoöê tenha um öuƁso de maƀuiağem online, um

eƽemplo de púõliöo-alƷo seƁia:
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Meu púõliöo-alƷo são mulheƁes, entƁe  a  anos, solteiƁas, sem ǎlhos,

õƁasileiƁas, moƁadoƁas do estado de São Paulo, öom Ɓenda ĞamiliaƁ de

R$ , independentes e autoöonǎantes, ğostam de õeleza e

maƀuiağem.

Mas tamõém podeƁia seƁ:

MulheƁes, entƁe  a  anos, öasadas, öom ǎlhos, õƁasileiƁas, moƁadoƁas

das ğƁandes öapitais öomo São Paulo e Rio de JaneiƁo, öom Ɓenda ĞamiliaƁ

de R$ , independentes e autoöonǎantes, ğostam de õeleza e

maƀuiağem.

AğoƁa é sua Ʒez!

…

PƁonto?

BoƁa paƁa o pƁóƽimo passo.

º passo: Sai a ual é a at ati idade dos se mentos

Supondo ƀue Ʒoöê öƁiou mais de um seğmento, öheğou a Ʒez de analisaƁ

ƀual dos ğƁupos apƁesentam maioƁ potenöial de öompƁa do seu neğóöio.

Mas öomo ĞazeƁ isso?

Não é uma taƁeĞa tão simples e Ğáöil, mas alğumas peƁğuntas podem te

ajudaƁ.
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● Esse ğƁupo já tem suas neöessidades atendidas poƁ öonöoƁƁentes?

● É ğƁande o suǎöiente paƁa ğeƁaƁ luöƁo?

● Está öƁesöendo? Ou tem öhanöe de desapaƁeöeƁ em pouöo tempo?

● Esse ğƁupo tem um peƁǎl öompƁadoƁ?

Nesta etapa é pƁeöiso pesƀuisaƁ e analisaƁ õem os öonsumidoƁes.

º passo: Es olha o pú li o-al o pode se  mais de um

Depois de analisaƁ a atƁatiƷidade dos seğmentos, öheğou o momento de

esöolheƁ ƀuem seƁá o seu púõliöo-alƷo. Pode seƁ mais de um, sem

pƁoõlema, poƁém ao tƁaõalhaƁ diĞeƁentes ğƁupos seƁá pƁeöiso öƁiaƁ

estƁatéğias espeöíǎöas paƁa öada um deles.

Se Ʒoöê está öomeçando, a diöa paƁa não se peƁdeƁ é deǎniƁ apenas um

úniöo púõliöo-alƷo. Foƀue em apenas um, e depois ƀue já tiƷeƁ entendido

mais soõƁe ele, e até mesmo Ʒendido alğo, inölua o outƁo púõliöo.

PƁonto! Voöê aöaõou de öƁiaƁ um doöumento Ʒalioso soõƁe ƀuem são as

pessoas ƀue Ʒoöê ƀueƁ atinğiƁ, o ƀue iƁá ĞaöilitaƁ e muito  o seu tƁaõalho

öom o Inõound mais paƁa ĞƁente.

Aöha ƀue aöaõou o tƁaõalho de öonheöeƁ mais o seu púõliöo? Ainda não,

öalma lá. PaƁa ǎöaƁ mais simples ainda séƁio, õem mais simples , Ʒamos

öƁiaƁ a sua peƁsona.
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O ue é a pe sona, po ue ela é impo tante e omo defini ?

Se Ʒoöê nunöa ouƷiu ĞalaƁ soõƁe peƁsona, pode paƁeöeƁ mais öompliöado

do ƀue é. Mas öalma, é õem mais simples do ƀue paƁeöe.

PƁimeiƁo, Ʒamos entendeƁ o ƀue é essa tal peƁsona.

PeƁsona é a ƁepƁesentação ǎötíöia do öliente ideal de um neğóöio. Se no

púõliöo-alƷo Ʒoöê ğeneƁaliza  öom a öƁiação de ğƁupos de pessoas, aƀui

Ʒoöê seƁá mais espeöíǎöo, öƁiando um peƁsonağem, ƀue no öaso, é o seu

öliente ideal.

ImpoƁtante ƁessaltaƁ ƀue ela seƁá o seu pƁinöipal ğuia na öƁiação de

öonteúdo ƀue iƁemos destƁinöhaƁ no pƁóƽimo tópiöo. Com ela, Ʒoöê

öonseğuiƁá:

● SaõeƁ eƽatamente o tipo de öonteúdo ƀue seu öliente pƁeöisa;

● UtilizaƁ o tom e o estilo öoƁƁeto em suas mensağens e öonteúdos;

● DesenƷolƷeƁ as estƁatéğias öeƁtas;

● EntendeƁ onde seus potenöiais ölientes õusöam suas inĞoƁmações e

öomo eles ƀueƁem öonsumi-las.

● E muito mais.

A peƁsona é õaseada em dados Ɓeais soõƁe öompoƁtamento e

öaƁaöteƁístiöas demoğƁáǎöas dos ölientes, assim öomo suas históƁias

pessoais, motiƷações, oõjetiƷos e desaǎos. PoƁ isso, nesta etapa tamõém é

neöessáƁio muitas pesƀuisas e estudos paƁa öƁiaƁ a peƁsona öeƁta paƁa a

sua maƁöa.
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Em Ɓesumo, Ʒoöê pƁeöisaƁá analisaƁ dentƁo do seu púõliöo-alƷo ƀual o

peƁǎl do öliente ideal. PaƁa ǎöaƁ mais Ğáöil, se peƁğunte Qual o öliente

ideal paƁa o meu neğóöio? .

● Qual o seu ğêneƁo?

● Ele tem ƀuantos anos?

● Ele é öasado?

● Qual seu maioƁ pesadelo?

● Quais são seus oõjetiƷos?

● O ƀue ele ƀueƁ?

● O ƀue deǎnitiƷamente ele não ƀueƁ?

Sim, nessa etapa Ʒoöê öƁiaƁá um peƁsonağem, öom nome e tudo. QueƁ um

eƽemplo?

Vamos imağinaƁ ƀue Ʒoöê Ʒenda Ʒestidos de noiƷa.

Seu púõliöo-alƷo podeƁia seƁ: MulheƁes, de  a anos, noiƷas, öom ou

sem ǎlhos, öom Ɓenda média mensal de R$ . . PƁetendem öasaƁ e

öonstƁuiƁ uma Ğamília.

Sua peƁsona podeƁia seƁ: CaƁla Mendes tem  anos, já está noiƷa a alğuns

meses e está planejando o seu öasamento. Ela tƁaõalha öomo ğeƁente de

Ʒendas em uma empƁesa Ɓenomada, e Ɓeöeõe poƁ Ʒolta de R$ .  poƁ

mês, e está juntando dinheiƁo paƁa o öasamento. Ela já está de olho nos

Ʒestidos, poƁƀue moƁƁe de medo de öoƁƁeƁ atƁás em öima da hoƁa. Ela está

õusöando o Ʒestido peƁĞeito paƁa öasaƁ na pƁaia, já ƀue esse é o seu maioƁ

sonho.
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PeƁöeõeu a diĞeƁença?

E sim, Ʒoöê pode teƁ mais de uma peƁsona no seu neğóöio. PoƁém, não

eƽağeƁe. Se uma peƁsona pode limitaƁ muito seu púõliöo, teƁ muitas

peƁsonas podem ĞazeƁ öom ƀue sua estƁatéğia peƁöa o Ğoöo. Então,

öuidado!

PaƁa öƁiaƁ a sua peƁsona, Ʒoöê pƁeöisa seğuiƁ alğuns passos:

. Bus ue in o mações so e seus lientes.

CƁie ĞoƁmuláƁios de pesƀuisas, enƷie poƁ email e oĞeƁeça alğo em tƁoöa

aliás, ninğuém é oõƁiğado a ƁespondeƁ peƁğuntas só paƁa te ajudaƁ . Ou

Ʒoöê pode teleĞonaƁ, ou até iƁ pƁesenöialmente öonƷeƁsaƁ öom seu öliente.

. Realiza  pe untas a esses lientes.

Faça as peƁğuntas öeƁtas ƀue Ɓealmente ĞaƁão a diĞeƁença na hoƁa de

öonstƁuiƁ sua peƁsona. Cada neğóöio tem suas espeöiǎöidades, mas

õusöamos tƁazeƁ as pƁinöipais peƁğuntas:

Demo áfi a

Quantos anos?

MoƁa em ƀual öidade?

Qual sua esöolaƁidade?
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Caso seja B2B:

Qual é o seu öaƁğo?

Qual o seğmento de meƁöado da empƁesa?

Tamanho da empƁesa?

Quantos ĞunöionáƁios?

Pessoal/p ofissional

Como é sua Ɓotina diáƁia?

Quais são suas pƁinöipais Ɓesponsaõilidades?

Quais são seus pƁinöipais oõjetiƷos e oõstáöulos paƁa atinği-los?

Caso seja B2B:

O ƀue Ʒoöê Ğaz no seu tƁaõalho?

Quais são seus maioƁes desaǎos no dia a dia?

Consumo de in o mações/ onteúdo

Quais Ɓedes soöiais utiliza öom ĞƁeƀuênöia?

Como se mantém inĞoƁmado?

PƁeĞeƁe Ʒídeos, imağens ou ƀual outƁo ĞoƁmato paƁa öonsumiƁ öonteúdo?

Quais assuntos mais ğosta de aöompanhaƁ?

Quais inǏuenöiadoƁes seğue?
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Há itos de omp a

Quais maƁöas öostuma usaƁ?

Como Ʒoöê se inĞoƁma soõƁe maƁöas e pƁodutos? Onde öostuma

öompƁaƁ?

Em ƀuais öanais Ʒoöê pƁeĞeƁe inteƁağiƁ öom maƁöas?

Caso seja B2B:

Quais maƁöas a sua empƁesa usa?

Como é o pƁoöesso de öompƁa?

Relação om a emp esa

O ƀue te leƷou a pƁoöuƁaƁ as soluções da empƁesa X?

Como a empƁesa X te ajuda a soluöionaƁ seus desaǎos?

Qual a maioƁ ƀualidade da empƁesa X?

Vale ƁessaltaƁ ƀue é muito impoƁtante teƁ sensiõilidade paƁa analisaƁ

ƀuais e ƀuantas peƁğuntas os seus ölientes estão dispostos a ƁespondeƁ.

. Analisa  os dados oletados.

AğoƁa ƀue Ʒoöê já tem as Ɓespostas, é hoƁa de identiǎöaƁ os padƁões nas

Ɓespostas. Eles ƁepƁesentam öaƁaöteƁístiöas, pƁoõlemas, desaǎos e

dúƷidas ƀue são öomuns a ƷáƁios ölientes e ƀue deƷem öompoƁ a sua

peƁsona.
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PoƁ eƽemplo, se Ʒoöê peƁöeõe ƀue % ƁespondeƁam ƀue têm ensino

supeƁioƁ öompleto e utilizam o instağƁam öom ĞƁeƀuênöia paƁa öonheöeƁ

mais soõƁe as maƁöas, esses deƷem seƁ os tƁaços do peƁǎl da peƁsona.

. C ia  a pe sona.

Após suas análises Ʒoöê ƷeƁá ƀue já tem uma peƁsona ƀuase pƁonta.

AğoƁa é a hoƁa de öoloöaƁ um nome, um Ɓosto sim, pode peğaƁ Ğotos de

õanöo de imağens poƁ eƽemplo paƁa ǎöaƁ ainda mais Ɓeal , um peƁǎl, uma

peƁsonalidade e öompoƁtamentos ƁeleƷantes paƁa o seu neğóöio.

Lide öom a peƁsona öomo se Ğosse um seƁ humano de ƷeƁdade, ƀue iƁá

inteƁağiƁ öom sua maƁöa, paƁtiöipaƁ de suas disöussões, öonsumiƁ seu

öonteúdo, öompƁaƁ seus pƁodutos ou seƁƷiços, etö.

PoƁ isso é tão impoƁtante öƁiaƁ uma históƁia, um teƽto desöƁitiƷo soõƁe

essa pessoa, e não se limitaƁ a esöƁeƷeƁ alğuns tópiöos.

Aaaah, mas eu ainda não tenho ölientes paƁa peƁğuntaƁ, e ağoƁa?

Calma.

Se Ʒoöê ainda não tem uma õase de ölientes,  eƽistem outƁas ĞoƁmas de

pesƀuisa ƀue Ʒoöê pode usaƁ paƁa öonheöeƁ melhoƁ ƀuem seƁia um

öliente ideal. Veja ƀuais são:
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● Análise de öonöoƁƁentes;

● Pesƀuisas de meƁöado;

● Pesƀuisas öom a sua õase de öontatos, ou seja, seğuidoƁes ou leads;

● Análises do Gooğle Analƾtiös se a empƁesa já tem um site ou õloğ ;

Com esses métodos Ʒoöê öonseğuiƁá oõteƁ inĞoƁmações öonǎáƷeis paƁa

daƁ iníöio a öonstƁução de sua peƁsona.

Esse é o momento de ƷiƷenöiaƁ seƁ um esöƁitoƁ, õaiƽe o Stephen Kinğ aí,

ƀue Ʒai daƁ tudo öeƁto!

Pode paƁeöeƁ diĞíöil no öomeço, mas não se pƁeoöupe, se mesmo öom

seus estudos soõƁe seu púõliöo-alƷo e peƁsona Ʒoöê não öonseğuiƁ oõteƁ

todas as Ɓespostas, ao lonğo do tempo, Ʒoöê as teƁá de ƀualƀueƁ ĞoƁma.

O impoƁtante é öomeçaƁ!

AğoƁa ƀue Ʒoöê já saõe öomo ĞazeƁ um estudo de púõliöo-alƷo e peƁsona

eǎöiente, seƁá muito mais Ğáöil ƁealizaƁ todas as etapas do Inõound, ƀue

öonsiste em:

At ai , Con e te , Rela iona , Vende , En anta  e Analisa , lem a?

CeƁto. Então ağoƁa, Ʒamos öontinuaƁ a ĞalaƁ da pƁimeiƁa etapa ƀue é a de

atƁaiƁ. Cheğou a hoƁa de Ʒoöê öonheöeƁ as melhoƁes estƁatéğias, öanais,

ĞeƁƁamentas e téöniöas paƁa atƁaiƁ potenöiais ölientes paƁa o seu neğóöio.
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Vamos lá! Eƽistem ƷáƁias ĞoƁmas de atƁaiƁ seu púõliöo-alƷo, mas ƀuando se

têm muitas opções, a ğente peƁde a öaõeça, não é? PoƁ isso tƁouƽemos as

pƁinöipais e mais utilizadas estƁatéğias de atƁação.

BoƁa lá?!

Blo

Mas o õloğ não moƁƁeu? Com o suƁğimento e a atenção das Ɓedes

soöiais, aöho ƀue eles se ĞoƁam…

Quem aöƁedita ƀue o õloğ paƁtiu dessa paƁa melhoƁ, está totalmente

eƀuiƷoöado peƁdido no mundo dos aöhismos.

Olha só, antes de mais nada, Ʒou te pƁoƷaƁ öom dados o ƀuanto o õloğ

está mais ƷiƷo do ƀue nós:

● O maƁketinğ de öonteúdo ğaƁante ,  Ʒezes mais Ʒisitas e ,  Ʒezes

mais leads ölientes  paƁa as empƁesas ƀue o adotam - Content

TƁends, .

● As empƁesas ƀue puõliöam mais de  aƁtiğos poƁ mês öonseğuem

ƀuase ,  Ʒezes mais tƁáĞeğo do ƀue as ƀue puõliöam entƁe  e  -

HuõSpot, .

● Quem pƁoduz mais de  öonteúdos poƁ mês öonƀuista öeƁöa de ,

Ʒezes mais Ʒisitantes do ƀue ƀuem pƁoduz em menoƁ ƀuantidade -

Content TƁends, .
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● As puõliöações em õloğs são ƁesponsáƷeis poƁ ,  Ʒezes mais Ʒisitas

paƁa as empƁesas ƀue usam a estƁatéğia - Content TƁends, .

● Quem utiliza o maƁketinğ de öonteúdo atinğe um öƁesöimento

entƁe % e % e até supeƁioƁ a % - SEO TƁends, .

● A instituições de ensino ƀue utilizam o maƁketinğ de öonteúdo

öonƀuistam ,  Ʒezes mais Ʒisitas nos seus õloğs - EduTƁends, .

● As empƁesas ƀue puõliöam aƁtiğos no õloğ possuem um aumento

de ,  Ʒezes na média mensal de Ʒisitas do site em öompaƁação

öom as ƀue não o Ğazem - Content TƁends, .

QueƁ mais?

● Quem adota o maƁketinğ de öonteúdo ğeƁa  Ʒezes mais leads em

öompaƁação a ƀuem não o adota - Content TƁends, .

● O uso do maƁketinğ de öonteúdo nas empƁesas de teönoloğia

pƁopoƁöiona  Ʒezes mais Ʒisitas no site e  Ʒezes mais leads em

öompaƁação öom as ƀue não inƷestem na estƁatéğia - MaƁteöh,

.

● Os e-öommeƁöes ƀue mantêm õloğs alöançam  Ʒezes mais Ʒisitas

e ,  Ʒezes mais ölientes - E-öommeƁöe TƁends, .

● As lojas ƷiƁtuais ƀue adotam o maƁketinğ de öonteúdo apƁesentam

 Ʒezes mais Ʒisitantes e ,  Ʒezes mais ölientes ƀuando

öompaƁadas às ƀue não o adotam - E-öommeƁöe TƁends, .
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● A puõliöação diáƁia no e-öommeƁöe é ,  Ʒezes mais eǎöiente ƀue a

semanal, ,  Ʒezes mais ƀue a ƀuinzenal, ,  Ʒezes mais ƀue a

mensal e ,  Ʒezes mais ƀue a ƀue não seğue uma peƁiodiöidade

ǎƽa - E-öommeƁöe TƁends, .

● O maƁketinğ de öonteúdo öusta % menos ƀue o tƁadiöional e ğeƁa

öeƁöa de  Ʒezes mais leads – DemandMetƁiö.

● As taƽas de öonƷeƁsão são apƁoƽimadamente  Ʒezes maioƁes paƁa

ƀuem usa o maƁketinğ de öonteúdo öom Ɓelação a ƀuem não usa –

AõeƁdeen.

UĞa!

Bom, já saõemos então ƀue o õloğ está ƷiƷo e muito õem, oõƁiğada.

Ele noƁmalmente está atƁelado a uma estƁatéğia de MaƁketinğ de

Conteúdo, ƀue é um dos pƁinöipais pilaƁes do Inõound MaƁketinğ.

O õloğ é o seu melhoƁ amiğo paƁa distƁiõuiƁ seus öonteúdos paƁa sua

audiênöia. É ele ƀuem ĞaƁá Ʒoöê apaƁeöeƁ nas pƁimeiƁas posições do

Gooğle paƁa seus potenöiais ölientes, öom a ajudinha do SEO SeaƁöh

Enğine Optimization , ƀue nada mais é ƀue um öonjunto de téöniöas ƀue

tem öomo oõjetiƷo posiöionaƁ uma páğina nos pƁimeiƁos Ɓesultados de

meöanismos de õusöa online.

Atualmente, todos os meses öeƁöa de  õilhões de õusöas são Ğeitas no

Gooğle. Cada õusöa é Ɓesultante de um pƁoõlema ƀue a pessoa em

ƀuestão ƀueƁ ƁesolƷeƁ, e é nesse momento ƀue Ʒoöê pode apaƁeöeƁ paƁa

ajudá-lo.
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TeƁ um õloğ öom öonteúdos ƁeleƷantes e não estaƁ nos meöanismos de

õusöa é o mesmo ƀue teƁ uma ótima loja em uma Ɓua sem moƷimento.

Se ƀueƁ teƁ suöesso na estƁatéğia de Inõound, Ʒoöê pƁeöisa de um õloğ.

Ao öontƁáƁio do ƀue pode paƁeöeƁ, usaƁ o õloğ öomo uma estƁatéğia de

atƁação não é apenas puõliöaƁ em seu site teƽtos aleatóƁios soõƁe um

assunto. PaƁa teƁ Ɓesultados eĞetiƷos öom um õloğ Ʒoöê pƁeöisa de, no

mínimo,  elementos:

● Planejamento

● Conteúdo épiöo

● FƁeƀuênöia

● Análise

Planejamento

Se Ʒoöê ƀueƁ öƁiaƁ öonteúdos asseƁtiƷos ƀue iƁão apaƁeöeƁ paƁa as pessoas

öeƁtas no momento öeƁto, é pƁeöiso planejamento.

Voöê deƷe planejaƁ todos os seus öonteúdos do õloğ paƁa ƀue seus

aƁtiğos tenham a öhanöe de apaƁeöeƁ nas pƁimeiƁas posições do Gooğle,

ou de ƀualƀueƁ outƁo meöanismo de õusöa, öomo Yahoo e Binğ.

Ok, öomo ĞazeƁ esse planejamento do jeito öeƁto?

PƁimeiƁamente é pƁeöiso listaƁ todas as palaƷƁas-öhaƷe ƀue Ğazem sentido

paƁa o seu neğóöio, ou seja, aƀuelas palaƷƁas e ĞƁases impoƁtantes ƀue

tem ğƁandes öhanöes de atƁaiƁ potenöiais ölientes.
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Isso poƁƀue o ideal é ƀue seus aƁtiğos do õloğ sejam deǎnidos poƁ

palaƷƁas-öhaƷe e ĞƁases ƀue as pessoas pƁoöuƁam ao usaƁ os meöanismos

de pesƀuisa.

Voöê tem ƀue pensaƁ o seğuinte: Quais são os teƁmos-öhave ƀue meu

potenöial öliente pode pƁoöuƁaƁ no Gooğle? .

PoƁ eƽemplo, Ʒamos imağinaƁ ƀue Ʒoöê Ʒenda um öuƁso online de inğlês.

Nesta altuƁa do öampeonato, Ʒoöê já saõe tudo soõƁe as neöessidades e

pƁoõlemas do seu púõliöo-alƷo e peƁsona. Então, öom essas inĞoƁmações

Ʒoöê já saõe ƀuais palaƷƁas/ĞƁases ƀue eles podeƁiam utilizaƁ paƁa õusöaƁ

a solução de seus pƁoõlemas no Gooğle, poƁ eƽemplo.

Com isso, ƀuais podeƁiam seƁ os teƁmos-öhaƷe ƀue o seu potenöial öliente

podeƁia pesƀuisaƁ, supondo ƀue ele está na pƁimeiƁa Ğase da joƁnada

ApƁendizado e desöoõeƁta ?

Como apƁendeƁ a ĞalaƁ inğlês

Como ĞalaƁ inğlês Ɓápido

Diöas paƁa apƁendeƁ a ĞalaƁ inğlês Ǐuente

PƁoduziƁ öonteúdo sem a deƷida pesƀuisa de palaƷƁas-öhaƷe é öomo

atiƁaƁ no esöuƁo. Voöê pode aöeƁtaƁ alğuma öoisa, mas não saõe

eƽatamente o ƀuê.

Então, tiƁe um tempo paƁa listaƁ todas as palaƷƁas/teƁmos impoƁtantes

ƀue seus potenöiais ölientes utilizam. Essa é a sua öhanöe de atƁaiƁ muita

ğente noƷa, e pƁinöipalmente ajudaƁ essas pessoas.
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Tá, mas öomo saõeƁ se tem ğente õusöando soõƁe tal palavƁa-öhave?

PaƁa isso Ʒoöê pode öontaƁ öom o auƽílio de alğumas ĞeƁƁamentas, öomo:

● Gooğle TƁends

● UõeƁsuğğest

● SemƁush

● KWFindeƁ

● AnsƸeƁ the Puõliö

● EntƁe ƷáƁias outƁas.

Com a ajuda dessas plataĞoƁmas Ʒoöê öonseğuiƁá desöoõƁiƁ o Ʒolume de

õusöa de deteƁminada palaƷƁa ou ĞƁase paƁa ƀue Ʒeja se tem pessoas

õusöando poƁ aƀuilo ou não.

E paƁa o seu planejamento ǎöaƁ öompleto, não esƀueça de daƁ uma

olhadinha em seus öonöoƁƁentes. Pesƀuise os õloğs em sua áƁea ƀue tem

o melhoƁ desempenho e õastante tƁáĞeğo, e analise o ƀue está dando

öeƁto. Voöê pode utilizaƁ a ĞeƁƁamenta SEMRush e UõeƁsuğğest paƁa isso.

Veja ƀuais aƁtiğos estão leƷando mais tƁáĞeğo paƁa o site de seu

öonöoƁƁente, e öƁie um aƁtiğo melhoƁ, mais öompleto paƁa sua audiênöia.

Conteúdo épi o

Conteúdo épiöo é aƀuele ƀue ğeƁa Ɓesultados paƁa o seu neğóöio.

Esse teƁmo Ğoi öƁiado poƁ Joe Pulizzi, ĞundadoƁ do Content MaƁketinğ

Institute CMI , uma das ğƁandes ƁeĞeƁênöias ƀuando o assunto é
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maƁketinğ de öonteúdo. Em seu liƷƁo MaƁketinğ de Conteúdo Épiöo , o

autoƁ Ğala soõƁe os  pƁinöípios do maƁketinğ de öonteúdo épiöo, ƀue são:

● Satis aça uma ne essidade: O seu öonteúdo deƷe ƁespondeƁ a

alğuma neöessidade não atendida ou a uma peƁğunta de seu

öliente. PƁeöisa seƁ útil de alğuma ĞoƁma paƁa o öliente, paƁa além

do ƀue Ʒoöê pode oĞeƁeöeƁ öomo pƁoduto ou seƁƷiço.

● Seja onsistente: A ğƁande öaƁaöteƁístiöa de um editoƁ de suöesso é

a öonsistênöia. Seja assinando uma ƁeƷista mensal ou um õoletim

inĞoƁmatiƷo diáƁio poƁ email, o öonteúdo pƁeöisa seƁ entƁeğue

sempƁe no pƁazo e öonĞoƁme o espeƁado. É nesse ponto ƀue muitas

empƁesas Ʒaöilam. Seja o ƀue ĞoƁ ƀue Ʒoöê se öompƁometa em seu

maƁketinğ de öonteúdo, isto deƷe seƁ entƁeğue de ĞoƁma

öonsistente.

● Seja humano: As Ʒantağens de não seƁ um entidade joƁnalístiöa é

não teƁ nada ƀue o impeça de seƁ Ʒoöê mesmo. EnöontƁe a sua

pƁópƁia Ʒoz e a öompaƁtilhe. Se a históƁia de sua empƁesa tem tudo

a ƷeƁ öom humoƁ, öompaƁtilhe isso. Se ĞoƁ um pouöo saƁöástiöa,

tudo õem tamõém.

● Tenha um ponto de ista: Isto não é öonteúdo de enöiölopédia. Não

tenha medo de tomaƁ paƁtido em ƀuestões ƀue possam posiöionaƁ

Ʒoöê e sua empƁesa öomo espeöialistas.
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● E ite ala  de endas : Seğundo o autoƁ, ƀuando eles öƁiam um

öonteúdo ƀue seja eƽölusiƷamente soõƁe eles e seus pƁodutos e não

paƁa um pƁopósito eduöatiƷo, o öonteúdo oõtêm % da ƀuantidade

noƁmal de aöessos e öompaƁtilhamento em mídias soöiais. Quanto

mais Ʒoöê Ğala soõƁe si mesmo, menos as pessoas ƷaloƁizaƁão o seu

öonteúdo.

● Seja o melho  da ate o ia: EmõoƁa Ʒoöê possa não öonseğuiƁ

alöançaƁ isso no iníöio, o oõjetiƷo paƁa o seu öonteúdo é o de, em

última instânöia, seƁ o melhoƁ da öateğoƁia. Isto siğniǎöa ƀue, paƁa o

seu niöho de öonteúdo, o ƀue Ʒoöê distƁiõui é o melhoƁ dentƁe o

ƀue é enöontƁado e está disponíƷel. Se Ʒoöê espeƁa ƀue seus

ölientes passem tempo öom seu öonteúdo, Ʒoöê deƷe entƁeğaƁ um

ƷaloƁ ƀue seja inöƁíƷel.

Além de todo o öonöeito Ʒoltado paƁa a öƁiação de öonteúdo ƁeleƷante

öom Ğoöo total no usuáƁio, tamõém é pƁeöiso deiƽaƁ seus aƁtiğos

otimizados paƁa ƀue os Ɓoõozinhos do Gooğle o enöontƁem, e é aí ƀue

entƁam as téöniöas de SEO.

PaƁa o seu aƁtiğo apaƁeöeƁ nas sonhadas pƁimeiƁas posições do Gooğle é

pƁeöiso saõeƁ e öonheöeƁ SEO, não tem jeito. Eƽistem diƷeƁsas téöniöas

paƁa ƀue o seu öonteúdo tenha potenöial de apaƁeöeƁ nas pƁimeiƁas

posições, Ʒamos listaƁ as pƁinöipais ƀue Ʒoöê já pode apliöaƁ em seus

öonteúdos:
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Tenha uma pala a- ha e de o o pa a ada pu li ação

Há alğuns anos atƁás o Gooğle daƷa muita impoƁtânöia paƁa a apaƁição da

palaƷƁa-öhaƷe do teƽto, poƁém isso desenöadeou o pƁoõlema do KeƾƸoƁd

stuĞǎnğ , ƀue é lotaƁ um teƽto/aƁtiğo öom as palaƷƁas-öhaƷe. PoƁ isso ƀue

Ʒoöê enöontƁaƷa um teƽto Ɓepetindo ƷáƁias e ƷáƁias Ʒezes uma palaƷƁa

uma öhatisse .

Com isso somente a palaƷƁa-öhaƷe não tem mais ƁeleƷânöia paƁa os

alğoƁitmos do Gooğle. PoƁém, elas ainda desempenham um papel

Ğundamental no SEO, aliás, é atƁaƷés delas e do öonteƽto ğeƁal do aƁtiğo

ƀue o Gooğle saõeƁá do ƀue se tƁata seu öonteúdo.

Sendo assim, sempƁe ƀue Ʒoöê ĞoƁ esöƁeƷeƁ um aƁtiğo, é pƁeöiso teƁ uma

palaƷƁa-öhaƷe de Ğoöo paƁa esse post em espeöíǎöo. Aƀui, Ʒoöê pode

ƷoltaƁ lá no seu planejamento de öonteúdo e ƷeƁ ƀual iƁá usaƁ.

AğoƁa, öonǎƁa alğumas pƁátiöas Ɓeöomendadas ao otimizaƁ uma

palaƷƁa-öhaƷe esöolhida:

● Não inölua a palaƷƁa-öhaƷe em eƽöesso na sua postağem, inölua

apenas ƀuando ĞoƁ natuƁal. A pƁátiöa de enöheƁ o teƽto de palaƷƁas

Ɓepetidas, pode ĞazeƁ öom ƀue o Gooğle õana seu site.

● Inölua sua palaƷƁa-öhaƷe no pƁimeiƁo paƁáğƁaĞo do seu teƽto, se

possíƷel.

● Use sua palaƷƁa-öhaƷe pƁinöipal no seu título e nos seus suõtítulos.

● Adiöione sua palaƷƁa-öhaƷe pƁinöipal ao seu URL e meta desöƁição

aƀuele tƁeöho ƀue iƁá apaƁeöeƁ no Gooğle .
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Dê p e e ên ia a onteúdos lon os

Seğundo alğuns estudos Ɓeöentes de ğƁandes ƁeĞeƁênöias no maƁketinğ

diğital, öomo Buzzsumo e Moz, öonteúdos mais lonğos tendem a

ölassiǎöaƁ melhoƁ nos meöanismos de õusöa. Além de teƁem maioƁes

taƽas de öompaƁtilhamentos e inteƁações.

OutƁo estudo desöoõƁiu ƀue a maioƁ paƁte do öonteúdo ƀue está na

pƁimeiƁa páğina do Gooğle tem mais de  palaƷƁas. Mas öalma, isso

não ƀueƁ dizeƁ ƀue todos os seus posts deƷem seƁ deste tamanho, mas

isso deƷe seƁ o seu oõjetiƷo na maioƁia das Ʒezes.

De ĞoƁma alğuma enöha seu teƽto öom inĞoƁmações desneöessáƁias, o

Ğamoso enöhimento de linğuiça , apenas paƁa atinğiƁ a meta de

öontağem das palaƷƁas. Em Ʒez disso, se öonöentƁe em entƁeğaƁ o melhoƁ

öonteúdo, öom todas as inĞoƁmações ƁeleƷantes soõƁe aƀuele assunto.

Seu Ğoöo deƷe seƁ ƁespondeƁ a pƁinöipal dúƷida das pessoas ƀue

öheğaƁam até o seu aƁtiğo, e em alğuns öasos, pode siğniǎöaƁ esöƁeƷeƁ

menos palaƷƁas. E não tem pƁoõlema nenhum.

Insi a links inte nos ent e seus onteúdos

O ƀue é um link inteƁno? Nada mais é ƀue um link de outƁo öonteúdo do

seu site.
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Ou seja, Ʒamos imağinaƁ ƀue Ʒoöê está esöƁeƷendo um aƁtiğo soõƁe o

tema X, e Ʒoöê lemõƁa ƀue tem um aƁtiğo ƀue esöƁeƷeu há um tempo

atƁás soõƁe o tema Y ƀue öomplementa o assunto ƀue está Ğalando, então

Ʒoöê iƁá inseƁiƁ o link do aƁtiğo de tema Y dentƁo do aƁtiğo do tema X, paƁa

ƀuando a pessoa estiƷeƁ lendo, ela öliöaƁ e leƁ depois esse outƁo aƁtiğo ƀue

tamõém iƁá ajudá-la.

E isso ajuda muito no SEO de seu site. Pois isso Ğaöilita a leituƁa dos

Ɓoõozinhos do Gooğle, e Ğazem eles entendeƁem o öonteƽto do öonteúdo.

Além de manteƁ o Ʒisitante mais tempo no seu site, o ƀue tamõém é uma

mão na Ɓoda paƁa aumentaƁ sua ölassiǎöação.

SempƁe ƀue tiƷeƁ a opoƁtunidade, Ğaça essa Ʒinöulação.

Use URLs mais u tas

Em ƀuestão de URLs, menos é mais.

PƁeǎƁa sempƁe deiƽaƁ ela o mais öuƁta possíƷel. Isso já Ğoi öompƁoƷado

ƀue ajuda no SEO, e tamõém toƁna melhoƁ a eƽpeƁiênöia do usuáƁio.

Vamos ĞazeƁ um teste, ƀual das duas URLS te dá mais medo do seu pö

peğaƁ um ƷíƁus:

ƸƸƸ.empƁesaõemestaƁ.öom.õƁ/post/ - - /õloğ/ /õloğ/ALeKk R

XXTƸCHZA N F/öomo-ĞazeƁ-eƽeƁöiöio-em-öasa

ƸƸƸ.empƁesaõemestaƁ.öom.õƁ/õloğ/öomo-ĞazeƁ-eƽeƁöiöio-em-öasa
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Com öeƁteza a pƁimeiƁa, não é?

PoƁtanto, õusƀue sempƁe:

● UtilizaƁ URLs mais öuƁtas, de pƁeĞeƁênöia öom a sua palaƷƁa-öhaƷe.

● EƷitaƁ ƷáƁias öateğoƁias e pastas sempƁe ƀue possíƷel.

● ToƁná-la leğíƷel paƁa seƁes humanos.

F e uên ia

Esse é um dos pilaƁes mais impoƁtantes paƁa a öonstƁução de um õloğ de

Ɓesultados paƁa o seu neğóöio. Isso poƁƀue postaƁ um aƁtiğo épiöo hoje,

mas postaƁ outƁo só daƀui a  meses, diǎöilmente ĞaƁá Ʒoöê oõteƁ alğum

êƽito öom essa estƁatéğia.

O Gooğle, õem paƁeöido öom as Ɓedes soöiais neste ƀuesito, pƁeza pela

ƀualidade do öonteúdo e tamõém pela ĞƁeƀuênöia de postağem de

deteƁminado site.

PaƁa entendeƁ öomo Ğunöiona o alğoƁitmo ou os Ɓoõozinhos do Gooğle,

entenda ƀue ele ƀueƁ ƀue o usuáƁio tenha a melhoƁ eƽpeƁiênöia, ƀue a

sua dúƷida seja ƁesolƷida da melhoƁ ĞoƁma, pelo melhoƁ öonteúdo e site

possíƷel.

Então, o Gooğle daƁá pƁeĞeƁênöia paƁa sites ƀue têm mais opções de

öonteúdo paƁa esse usuáƁio. PoƁ isso ele dá muita ƁeleƷânöia paƁa sites

ƀue öonseğuem seğuƁaƁ a pessoa poƁ mais tempo. Aliás, paƁa o alğoƁitmo,

se a pessoa está naƷeğando poƁ minutos ou até hoƁas naƀuele site/õloğ é

poƁƀue ele está ağƁeğando õastante ƷaloƁ paƁa aƀuele usuáƁio.
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Mantenha a ĞƁeƀuênöia de postağem ƀue Ʒoöê deteƁminou lá no pƁimeiƁo

tópiöo, ƀue é o planejamento. Além do Gooğle öomeçaƁ a olhaƁ mais paƁa

o seu site, as pessoas tendeƁão a peƁmaneöeƁ poƁ mais tempo nele, o ƀue

tamõém é uma eƽöelente métƁiöa paƁa o nosso amado Gooğle.

Dú ida e uente: uantos posts eu de o aze  po mês, no mínimo?

Voöê pƁeöisa öonheöeƁ o seu Ɓitmo, lemõƁe-se ƀue esse tópiöo é

FƁeƀuênöia  e não Quantidade . Veja ƀuanto tempo Ʒoöê, ou sua eƀuipe,

demoƁa paƁa ƁealizaƁ a öƁiação de um post épiöo, öom téöniöas de SEO e

tudo mais.

Mas tente, no mínimo,  aƁtiğos épiöos poƁ mês. GuaƁde isso: öonteúdo

épiöo, não uma notíöia ƀualƀueƁ, só paƁa teƁ.

E mantenha essa ĞƁeƀuênöia.

AğoƁa, se Ʒoöê öonseğuiƁ postaƁ um aƁtiğo épiöo poƁ semana, e ainda

inöluiƁ alğumas notíöias paƁa daƁ um ğás a mais no õloğ, peƁĞeito!

Análise

Essa paƁte pode paƁeöeƁ meio öhata paƁa alğumas pessoas, mas

Ğasöinante paƁa outƁas.

O ponto é ƀue tƁaõalhaƁ öom dados te pƁopoƁöiona muito mais

asseƁtiƷidade em toda e ƀualƀueƁ estƁatéğia do mundo.
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Cheğa de eu aöho ƀue isso dá öeƁto e eu aöho ƀue esse öonteúdo é o

ideal paƁa o meu púõliöo . Aöhismos deƷem seƁ eliminados sempƁe ƀue

possíƷel, e a úniöa ĞoƁma de eƽtinğui-los é öom dados.

OõteƁ dados de um õloğ, hoje em dia, é ƁelatiƷamente simples. Com o

aƷanço da teönoloğia, hoje em dia, eƽistem diƷeƁsas ĞeƁƁamentas ğƁatuitas

e pağas ƀue podem te ajudaƁ a deöiĞƁaƁ o ƀue está öeƁto ou eƁƁado do seu

õloğ, e tamõém, de ƀueõƁa, do seu site.

No mundo diğital, tamõém öhamamos isso de Weõ Analƾtiös , ƀue nada

mais é ƀue a análise de dados diğitais paƁa a tomada de deöisões mais

asseƁtiƷas, öom o pƁinöipal oõjetiƷo de otimizaƁ e melhoƁaƁ os Ɓesultados

de um neğóöio.

PaƁa te ajudaƁ öom isso, listamos as  pƁinöipais ĞeƁƁamentas ƀue podem

te ajudaƁ nessa taƁeĞa.

Goo le Anal ti s

O Gooğle Analƾtiös é uma das ĞeƁƁamentas mais utilizadas ƀuando o

assunto é Ƹeõ analƾtiös, sendo indispensáƷel paƁa ƀualƀueƁ empƁesa ƀue

tenha um õloğ.

Ela é õem intuitiƷa e oĞeƁeöe uma Ʒisão öompleta das pƁinöipais métƁiöas,

além de peƁmitiƁ uma Ʒisualização öompaƁatiƷa poƁ tempo. Além de

possiõilitaƁ a öonǎğuƁação de metas, o ƀue peƁmite aöompanhaƁ öomo

anda sua öonƷeƁsão em tempo Ɓeal.
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Goo le Sea h Console

OutƁa ĞeƁƁamenta ƀue pode seƁ sua maioƁ aliada na análise de um õloğ é

o SeaƁöh Console, do pƁópƁio Gooğle.

Ele peƁmite ƷisualizaƁ e aöompanhaƁ dados ƁeleƷantes paƁa õloğs, além

apontaƁ os eƁƁos do seu site ƀue podem estaƁ te atƁapalhando a öheğaƁ

nas pƁimeiƁas posições dos meöanismos de õusöa.

Os pƁinöipais ƁeöuƁsos ƀue meƁeöem destaƀue ƀuando o assunto é mediƁ

a peƁĞoƁmanöe de um õloğ são:

● SeaƁöh ƀueƁies: indiöa ƀuais as õusöas ƀue leƷaƁam os usuáƁios até

seu õloğ;

● Weõ öƁaƸlinğ eƁƁoƁs: inĞoƁma soõƁe eƁƁos enöontƁados pelo

õusöadoƁ nas suas páğinas.

SemRush

O SEMƁush já öitado anteƁioƁmente  é uma das pƁinöipais ĞeƁƁamentas

ƀuando o assunto é SEO e pesƀuisa de palaƷƁas-öhaƷe. Mas, ele tamõém

pode seƁ uma eƽöelente ĞeƁƁamentas paƁa analisaƁ e monitoƁaƁ seu õloğ.

Ele é öapaz de ĞoƁneöeƁ os Ɓesultados das pƁinöipais métƁiöas de um õloğ,

öomo: as pƁinöipais palaƷƁas-öhaƷe ƀue ğeƁam tƁáĞeğo e paƁa ƀuais

palaƷƁas-öhaƷe seus öonteúdos estão Ɓaƀueando.
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Além disso, o SemRush tamõém öonseğue ƁealizaƁ a análise dos sites da

öonöoƁƁênöia, podendo seƁ Ğeito öompaƁatiƷos öomo o númeƁo de

palaƷƁas-öhaƷe, tƁáĞeğo, posições oƁğâniöas, dentƁe outƁas inĞoƁmações,

öom taõelas e ğƁáǎöos.

AğoƁa ƀue Ʒoöê já saõe ƀuais são as pƁinöipais ĞeƁƁamentas paƁa análise,

nada mais justo ƀue eƽpliöaƁ ƀuais são as métƁiöas mais impoƁtantes ƀue

Ʒoöê não pode deiƽaƁ de analisaƁ. PaƁa não pƁolonğaƁ muito o tópiöo,

sepaƁamos as  pƁinöipais eƽpliöando de ĞoƁma õƁeƷe öada uma delas:

1. T á e o total no lo : SaõeƁ ƀuantas pessoas aöessam o seu õloğ é

essenöial paƁa ƷeƁ se o seu öonteúdo Ɓealmente é ƁeleƷante paƁa o

seu púõliöo. Quantas Ʒisitas Ʒoöê Ɓeöeõe poƁ mês? Em ƀual époöa

do ano o seu õloğ Ğaz mais suöesso? TeƁ öontƁole desse tipo de

inĞoƁmação pode ajudaƁ na hoƁa de deǎniƁ, ou até mesmo,

ƁeĞoƁmulaƁ sua estƁatéğia de öonteúdo.

2. O i em do t á e o: AöompanhaƁ de onde Ʒem as pessoas ƀue

Ʒisitam seu õloğ é uma ĞoƁma inteliğente de mapeaƁ os pƁinöipais

öanais ƀue leƷam mais tƁáĞeğo paƁa o seu site. Além de saõeƁ ƀuais

öanais podem seƁ mais eƽploƁados.

3. Ta a de ejeição: Indiöa ƀuantos Ʒisitantes entƁaƁam no seu õloğ e

saíƁam loğo em seğuida, deiƽando de ƁealizaƁ ƀualƀueƁ tipo de ação.

Essa taƽa deƷe seƁ a mais õaiƽa possíƷel, isso poƁƀue se as pessoas

saem Ɓapidamente da sua páğina, ƀueƁ dizeƁ ƀue aƀuele öonteúdo

não é tão útil paƁa ela, ou ƀue o seu site pƁeöisa de um noƷo laƾout.
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4. Ta a de li ues: Essa taƽa é öalöulada usando a ƀuantidade de

öliƀues totais em um link, õotão ou anúnöio, diƷidida pelo númeƁo

de impƁessões, ou Ʒisualizações, daƀuela páğina. Desta ĞoƁma, Ʒoöê

tem uma média de ƀuantas pessoas inteƁağem öom o seu link após

a Ʒisualização do mesmo. Quanto maioƁ a sua taƽa de öliƀues, ou

CTR, maioƁ é o seu enğajamento.

5. Posts mais popula es: Com essa inĞoƁmação, Ʒoöê öonseğue

analisaƁ ƀual o melhoƁ tipo de öonteúdo ou ĞoƁmato ƀue Ɓealmente

Ğunöiona paƁa o seu púõliöo. Faça uma análise õem detalhada soõƁe

um post ƀue ğeƁou õastante tƁáĞeğo paƁa o seu õloğ, Ʒeja o ƀue ele

tem ƀue os outƁos não. Ele tem mais imağens, GIFs ou Ʒídeos? É

mais ĞoƁmal ou inĞoƁmal? E apliƀue nos demais o ƀue está dando

öeƁto.

6. Ta a de on e são: A taƽa de öonƷeƁsão pode seƁ tƁaduzida no

peƁöentual de Ʒisitas do seu site öontƁa o númeƁo de öompƁas, ou

até mesmo, o númeƁo de noƷos leads. Essa é uma das métƁiöas

mais impoƁtantes paƁa seu neğóöio, aliás, ƀuanto maioƁ a taƽa de

öonƷeƁsão do seu õloğ, maioƁ está sendo o seu ƁetoƁno soõƁe o

inƷestimento, mais öonheöido öomo ROI.

Cheğa de ĞalaƁ em õloğs, öheğou a Ʒez de ĞalaƁmos nas ƀueƁidinhas do

momento, as Ɓedes soöiais, öomo Ʒoöê pode utilizaƁ essas podeƁosas

ĞeƁƁamentas paƁa atƁaiƁ as pessoas öeƁtas? BoƁa desöoõƁiƁ!
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Redes So iais

OutƁa ĞoƁma muito inteliğente de atƁaiƁ seu púõliöo-alƷo lemõƁa ƀue

estamos na pƁimeiƁa etapa do Inõound: atƁaiƁ , é utilizando o podeƁ das

Ɓedes soöiais.

De aöoƁdo öom o ƁelatóƁio Gloõal Diğital Statshot , Ğeito pela

Hootsuite em paƁöeƁia öom a We AƁe Soöial, metade da população

mundial já tem öontas em Ɓedes soöiais. São mais de ,  õilhões de

pessoas öom öadastƁos em alğuma Ɓede soöial.

É um Ğato de ƀue as Ɓedes soöiais estão dominando öada Ʒez mais a

inteƁnet e o dia a dia das pessoas. E Ʒoöê, öomo um õom empƁeendedoƁ

ou maƁƀueteiƁo, deƷe saõeƁ apƁoƷeitaƁ essa onda paƁa multipliöaƁ ainda

mais seus Ɓesultados.

DentƁo de uma estƁatéğia de Inõound, as Ɓedes soöiais são essenöiais

ƀuase oõƁiğatóƁias  paƁa alöançaƁ mais pessoas. Pois, elas peƁmitem um

öompaƁtilhamento muito mais Ğáöil e eĞetiƷo do ƀue outƁos öanais pela

ƀuantidade de pessoas ƀue atinğem.

Voöê mesmo saõe disso!

Basta ƷeƁ um Ʒídeo inteƁessante, daƁ dois öliƀues paƁa ƀue esse öonteúdo

öheğue paƁa diƷeƁsas outƁas pessoas öom o mesmo inteƁesse.

Isso é uma opoƁtunidade inöƁíƷel paƁa os neğóöios, além de teƁ todo esse

podeƁ de alöançaƁ noƷas pessoas sem pƁeöisaƁ de inƷestimentos

milionáƁios - öomo eƁa alğuns anos atƁás - , õasta öƁiaƁ um peƁǎl e

öomeçaƁ a puõliöaƁ seu öonteúdo.
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OutƁo õeneĞíöio das Ɓedes soöiais é ƀue elas ğeƁalmente peƁmitem uma

maioƁ inteƁação öom sua audiênöia e a öƁiação de um Ɓelaöionamento

ƷeƁdadeiƁo öom a mesma. PoƁ isso teƁ uma aõoƁdağem mais pessoal nas

Ɓedes é muito impoƁtante. Ninğuém ƀueƁ ĞalaƁ öom um Ɓoõô .

Pense no seğuinte: as pessoas ƀue utilizam esses öanais, seja instağƁam,

Ğaöeõook, ƾoutuõe, etö, estão ali ƀuase sempƁe paƁa inteƁağiƁ öom outƁas

pessoas, e isso não seƁá diĞeƁente paƁa as empƁesas.

Além disso, as Ɓedes soöiais são Ğontes maƁaƷilhosas de inĞoƁmações. A

paƁtiƁ delas, Ʒoöê öonseğue identiǎöaƁ o peƁǎl e ƀuais são os inteƁesses do

seu púõliöo-alƷo. E isso é Ğundamental paƁa a estƁatéğia de Inõound, uma

Ʒez ƀue Ʒoöê apƁende ainda mais soõƁe ƀuem são as pessoas ƀue deseja

atƁaiƁ.

Não esƀueça, estamos ainda na pƁimeiƁa etapa do Inõound. O seu Ğoöo

total deƷe estaƁ em ATRAIR, ATRAIR e ATRAIR.

Mas o ƀue eu vou ĞazeƁ öom esse povo?

Calma, ƀue a ğente Ʒai öheğaƁ lá. Seu Ğoöo deƷe estaƁ em….

…

AtƁaiƁ, eƽatamente!

Vamos öontinuaƁ.
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O mais impoƁtante desse tópiöo ƀue Ʒoöê deƷe ğuaƁdaƁ é: maƁƀue

pƁesença nas Ɓedes soöiais, independente de ƀualƀueƁ öoisa. Sim,

ƀualƀueƁ öoisa. Não impoƁta se Ʒoöê Ʒende o ğƁão de aƁƁoz ƀue Ʒeio da

AƁáõia Saudita. MaƁƀue pƁesença nas Ɓedes soöiais, ou melhoƁ, maƁƀue

pƁesença do jeito öeƁto.

Como assim do jeito öeƁto?

Não adianta öƁiaƁ seus peƁǎs nas Ɓedes soöiais e postaƁ um ou dois

öonteúdos poƁ mês, e pƁonto. Se ǎzeƁ isso, só seƁá mais um na estatístiöa,

e sei ƀue se Ʒoöê está aƀui, é ƀue ƀueƁ ĞazeƁ a diĞeƁença.

PaƁa teƁ suöesso nas Ɓedes soöiais, Ʒoöê pƁeöisa seğuiƁ alğuns passos:

. Posta  onteúdo de ualidade

. Humaniza  ao má imo sua ma a

. Bus a  semp e ino ação

. Consistên ia

Posta  onteúdo de ualidade

Sei ƀue pode paƁeöeƁ öliöhê, mas a ƀualidade é o ƀue iƁá te diĞeƁenöiaƁ dos

outƁos. E o ƀue seƁia ƀualidade? Além de ĞoƁneöeƁ öonteúdo ƁeleƷante e

útil paƁa o seu púõliöo, é pƁeöiso se atentaƁ a öomo Ʒoöê passa essa

inĞoƁmação.
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PoƁ eƽemplo, imağine ƀue Ʒoöê está öom o pƁoõlema X, e öomo de

öostume, Ʒoöê Ʒai pƁoöuƁaƁ alğum Ʒídeo na inteƁnet ƀue te ajude a

ƁesolƷê-lo. Até ƀue Ʒoöê se depaƁa öom alğumas opções e öliöa na ƀue te

öhamou mais atenção.

Até aí ok.

Só ƀue ao öomeçaƁ a assistiƁ esse Ʒídeo, o mesmo está mal iluminado,

öom a Ʒoz da pessoa öoƁtando ou lonğe demais. Qual a pƁimeiƁa

impƁessão ƀue esse Ʒídeo passaƁá paƁa a maƁöa? AmadoƁismo.

E mesmo ƀue o Ʒídeo, no ǎnal, mostƁe o passo a passo paƁa ƁesolƷeƁ o seu

pƁoõlema, Ʒoöê não sentiƁá plena öonǎança, simplesmente poƁ aƀuele

öonteúdo não estaƁ sendo entƁeğue da melhoƁ ĞoƁma possíƷel.

É a mesma öoisa öom aƁtiğos em um õloğ mal esöƁitos, aƁtes nas Ɓedes

soöiais mal Ğeitas e poƁ aí Ʒai.

Não estou Ğalando ƀue todos os seus Ʒídeos, aƁtes e aƁtiğos pƁeöisam seƁ

diğnos do OsöaƁ, mas além de entƁeğaƁ öonteúdo ƀue de Ğato ajude seu

púõliöo a ƁesolƷeƁ uma doƁ, é pƁeöiso teƁ o mesmo öuidado em öomo Ʒoöê

iƁá ĞoƁneöeƁ esse öonteúdo.

Qualidade é entƁeğaƁ öonteúdo útil e ƁeleƷante, e ao mesmo tempo,

ağƁadáƷel e pƁoǎssional.
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Humaniza  ao má imo sua ma a

HumanizaƁ um neğóöio nem sempƁe é uma taƁeĞa Ğáöil, aliás, é pƁeöiso

um ou mais Ɓostos paƁa estaƁ à ĞƁente.

Se o seu neğóöio ğiƁa em toƁno do seu nome, ótimo. AğoƁa se Ʒoöê tem

uma maƁöa, é um pƁoöesso, de öeƁta ĞoƁma, mais tƁaõalhoso, poƁém não

impossíƷel.

PaƁa humanizaƁ, alğuém tem ƀue apaƁeöeƁ, e de pƁeĞeƁênöia, alğuém ƀue

Ʒista a öamisa do neğóöio de ƷeƁdade. PoƁ isso, muitas Ʒezes o pƁópƁio

dono é ƀuem Ğaz essa taƁeĞa. Já ƀue é muito diĞíöil ele aõandonaƁ o õaƁöo.

ApaƁeça nos Ʒídeos, no Ğeed e stoƁƾs do InstağƁam, em liƷes, ƸeõinaƁ e

todos os outƁos meios possíƷeis. Busƀue sempƁe deiƽaƁ um Ɓostinho no

seu Ğeed, isso poƁƀue pessoas se öoneötam öom pessoas.

E além de sempƁe õusöaƁ apaƁeöeƁ, o ideal é ƀue a empƁesa tenha a sua

pƁópƁia linğuağem öom o seu púõliöo, seja atƁaƷés dos öomentáƁios,

mensağens pƁiƷadas, stoƁies, etö. Desta ĞoƁma seƁá muito mais Ɓápido

öƁiaƁ um Ɓelaöionamento öom seus potenöiais ölientes.

BusöaƁ sempƁe inoƷação

InoƷação.

Essa palaƷƁa Ʒem sendo disöutida ƁeğulaƁmente no meƁöado,

pƁinöipalmente no diğital. Todo mundo ƀueƁ inoƷaƁ.
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Mas lemõƁe-se, inoƷaƁ não é öonstƁuiƁ alğo do aõsoluto zeƁo ƀue ninğuém

nunöa Ʒiu na Ʒida. InoƷaƁ, é tamõém melhoƁaƁ alğo ƀue já está sendo Ğeito

öom õaiƽa ƀualidade.

InoƷação no öonteƽto das Ɓedes soöiais, é öƁiaƁ um öonteúdo diĞeƁenöiado.

Ou aõoƁdaƁ alğum tema, em um noƷo ĞoƁmato.

Se Ʒoöê öonseğue inoƷaƁ dentƁo das Ɓedes soöiais as öhanöes de ƷiƁalizaƁ e

alöançaƁ uma noƷa ğƁande paƁöela do púõliöo, são enoƁmes. É ölaƁo ƀue

isso não é uma taƁeĞa nada Ğáöil, mas é aƀuilo, Ʒale tentaƁ.

Não tenho medo de aƁƁisöaƁ tƁazeƁ öoisas noƷas, ou öoisas Ʒelhas de um

outƁo jeito.

Consistên ia

A öƁiação de öonteúdo é um tƁaõalho öontínuo, não tem jeito. Não tem

paƁaƁ , é öontinuaƁ, öontinuaƁ e öontinuaƁ .

As Ɓedes soöiais pedem öonsistênöia, öaso öontƁáƁio, Ʒoöê peƁde o luğaƁ

paƁa outƁo. EnöontƁe o seu Ɓitmo, ou o de sua eƀuipe, öomeöe e não paƁe.

Os alğoƁitmos das Ɓedes soöiais, ou Ɓoõozinhos , öonseğuem identiǎöaƁ

ƀuais peƁǎs estão puõliöando öonteúdos ĞƁeƀuentemente e ƀuais

paƁaƁam no tempo. E ƀual Ʒoöê aöha ƀue eles iƁão diƷulğaƁ? OõƷiamente

o ƀue posta öom ĞƁeƀuênöia.
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Com um õom planejamento do öonteúdo de suas Ɓedes soöiais, Ʒoöê não

teƁá ğƁandes diǎöuldades de manteƁ a öonsistênöia. QueƁ uma diöa eƽtƁa?

Tenha pelo menos duas semanas pƁoğƁamadas de öonteúdo. Desta ĞoƁma

Ʒoöê öonseğue oõseƁƷaƁ öom mais öalma seus Ɓesultados, e paƁtiƁ disso

paƁtiƁ paƁa a öƁiação de öonteúdos öada Ʒez melhoƁes.

Mas, o alöanöe oƁğâniöo, ou seja aƀuele ƀue não é pağo, está

diminuindo öada vez mais nas Ɓedes soöiais, não é?

Sim, o alöanöe oƁğâniöo das Ɓedes estão öada Ʒez menoƁes. Isso poƁƀue as

plataĞoƁmas estão dando mais pƁeĞeƁênöia paƁa ƀuem pağa. Mas öalma,

ainda tem muita teƁƁa paƁa desõƁaƷaƁ ƀuando o assunto é oƁğâniöo, mas

se Ʒoöê ƀueƁ adiantaƁ e impulsionaƁ seus Ɓesultados e tiƷeƁ oƁçamento

paƁa isso  Ʒoöê pode inƷestiƁ em anúnöios. Assunto do pƁóƽimo tópiöo,

Ʒamos lá?

Anún ios

Os anúnöios podem seƁ ğƁandes aliados paƁa impulsionaƁ a sua estƁatéğia

de Inõound.

Mas öalma, não é aƀuele anúnöio öhato ƀue só tem a intenção de ƷendeƁ.

Um anúnöio Ğeito no momento öeƁto pode seƁ uma õoa paƁa Ʒoöê atƁaiƁ o

púõliöo öeƁto.
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Voöê pode anunöiaƁ um öonteúdo, pode seƁ um aƁtiğo no õloğ, poƁ

eƽemplo, paƁa um púõliöo seğmentado ƀue pode ajudá-los a ƁesolƷeƁ um

pƁoõlema pelo ƀual estão enĞƁentando, e não neöessaƁiamente apenas

oĞeƁtaƁ alğum pƁoduto/seƁƷiço.

Os anúnöios peƁmitem ƀue Ʒoöê seğmente de ĞoƁma õem espeöíǎöa o

púõliöo ƀue deseja atinğiƁ, o ƀue lhe peƁmite seƁ na maioƁia das Ʒezes

mais asseƁtiƷo.

Desta ĞoƁma, Ʒoöê não depende apenas do oƁğâniöo, ƀue atualmente está

öom um alöanöe õem pƁejudiöado na maioƁia das Ɓedes soöiais.

Mas, não öhoƁes.

Ainda dá paƁa öƁesöeƁ öom o oƁğâniöo, mas saiõa ƀue tende a demoƁaƁ

mais paƁa ğeƁaƁ õastante Ɓesultados.

O melhoƁ a se ĞazeƁ, é tentaƁ mesölaƁ: oƁğâniöo öom o pağo. Assim, Ʒoöê

öonseğue apƁoƷeitaƁ o melhoƁ dos dois lados.

Hoje em dia, eƽistem ƷáƁias ĞoƁmas de anunöiaƁ na inteƁnet.

Mas ağoƁa Ʒamos öitaƁ as  pƁinöipais ĞoƁmas de anunöiaƁ paƁa oõteƁ õons

Ɓesultados alinhando öom a metodoloğia de Inõound.

78



O Guia DeǎnitiƷo do Inõound | CANMORE

Fa e ook Ads e Insta am Ads

Gloõalmente, o Faöeõook tem ,  õilhões de usuáƁios mensais e o

InstağƁam  õilhão de usuáƁios atiƷos poƁ mês. Audiênöia é o ƀue não Ğalta

nessas Ɓedes soöiais. PoƁ isso elas são õastante utilizadas poƁ ƀuem ƀueƁ

ĞazeƁ anúnöios.

Como essas duas plataĞoƁmas são da mesma empƁesa, ƀue é o Faöeõook,

a öƁiação dos anúnöios é no mesmo ğeƁenöiadoƁ. Sendo possíƷel

seğmentaƁ os anúnöios poƁ:

● InteƁesses;

● Gostos;

● Idade;

● PeƁǎl de öompƁa;

● CompoƁtamentos;

● E muito mais.

Fazendo öom ƀue Ʒoöê seja õem opoƁtuno, anunöiando paƁa um púõliöo

õastante inteƁessado.

AğoƁa, Ğalando desses öanais alinhados öom a estƁatéğia de inõound

maƁketinğ, tanto o Faöeõook Ads ƀuanto o InstağƁam Ads são eƽöelentes

öanais paƁa aƀuisição de tƁáĞeğo paƁa o seu site, e de leads ƀue ĞalaƁemos

mais detalhadamente no pƁóƽimo öapítulo .

Enğana-se ƀuem pensa ƀue esses öanais são somente paƁa ĞazeƁ

anúnöios de Ʒendas diƁeta.
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PoƁ meio dessas Ɓedes Ʒoöê pode diƷulğaƁ mateƁiais Ɓiöos, öomo eBooks,

ƸeõinaƁs, planilhas, templates, ĞeƁƁamentas, etö - paƁa a aƀuisição de

leads. Como tamõém pode diƷulğaƁ um aƁtiğo no õloğ - paƁa leƷaƁ mais

tƁáĞeğo paƁa o seu site.

O impoƁtante aƀui é oĞeƁeöeƁ alğo Ʒalioso paƁa a sua audiênöia, ƀue

öhame a sua atenção e despeƁte o desejo de öliöaƁ. Mas ƀue não seja

Ʒenda, iniöialmente.

Sea h Anún ios na pes uisa do Goo le

Saõe ƀuando Ʒoöê Ğaz uma pesƀuisa no Gooğle e de pƁimeiƁa apaƁeöe

alğuns Ɓesultados esöƁito Anúnöio/PatƁoöinado ? Esse é o tipo de

anúnöio ƀue öhamamos de seaƁöh.

Alinhado öom o método Inõound, Ʒoöê pode öƁiaƁ anúnöios paƁa as

palaƷƁas-öhaƷe ƀue o seu púõliöo pesƀuisa ĞƁeƀuentemente, leƷando a

um öonteúdo de õloğ Ɓespondendo a dúƷida de sua peƁsona.

Mas lemõƁe-se: os teƽtos dos anúnöios deƷem estaƁ % alinhados öom o

öonteúdo do site de destino ou da Landinğ Pağe. Caso öontƁáƁio, a pessoa

saiƁá em minutos do seu site, e Ʒoöê só teƁá peƁdido dinheiƁo.

Rede de Displa  anún ios em anne s

OutƁa ĞoƁma de ĞazeƁ anúnöios é deiƽá-los em õanneƁs na Ɓede de sites

ƀue aöeitam os patƁoöinados do Gooğle.
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Neste tipo de anúnöio, Ʒoöê öonseğue seleöionaƁ alğuns öanais, sites,

õloğs poƁ seğmento, ĞazeƁ ƁemaƁketinğ anúnöio paƁa pessoas ƀue já

ƷisitaƁam o seu site alğuma Ʒez , ğeƁando Ʒisitas ou leads a paƁtiƁ desse

õanneƁ.

PƁonto, ağoƁa Ʒoöê saõe ƀuais são as melhoƁes e pƁinöipais ĞoƁmas de

atƁaiƁ ƀue é a pƁimeiƁa etapa do método de Inõound. Mas o ƀue ĞazeƁ

ağoƁa öom toda essa audiênöia no õloğ e nas Ɓedes soöiais? Cheğou a

hoƁa de öonƷeƁteƁ esse poƷo paƁa öƁiaƁ um Ɓelaöionamento mais pƁóƽimo.

BoƁa lá?!
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Con e te

A etapa de öonƷeƁteƁ öomplementa totalmente a anteƁioƁ: o Ʒisitante do

seu site, ou seğuidoƁ nas Ɓedes soöiais pƁeöisa ƷiƁaƁ lead paƁa podeƁ

aƷançaƁ no Ğunil/pƁoöesso de öompƁa.

Quando Ğalamos de öonƷeƁsão, estamos nos ƁeĞeƁindo à ação do usuáƁio

de passaƁ suas inĞoƁmações öomo poƁ eƽemplo, o email ou teleĞone  em

tƁoöa de uma Ɓeöompensa ou õeneĞíöio, öomo uma oĞeƁta de um mateƁial

Ɓiöo, de ƀue ĞalaƁemos loğo a seğuiƁ. Isso tudo é paƁa teƁ um

Ɓelaöionamento mais pƁóƽimo, e ĞaöilitaƁ a Ʒenda mais adiante.

Nesta etapa Ʒoöê iƁá apliöaƁ as estƁatéğias öoƁƁetas paƁa öonƷeƁteƁ o seu

púõliöo-alƷo. Anote aí ƀue o seu oõjetiƷo nesta Ğase é öonƷeƁteƁ, ou seja,

peğaƁ o email da sua audiênöia paƁa estƁeitaƁ o Ɓelaöionamento.

Mas poƁƀue tenho ƀue teƁ esse öontato dos meus seğuidoƁes? Não

õasta manteƁ o öontato somente atƁavés das Ɓedes soöiais?

O ƀue Ʒoöê pƁeöisa entendeƁ é ƀue as Ɓedes soöiais são inteƁmediáƁias, ou

seja, elas são ƀuem öontƁolam ƀuais dos seus seğuidoƁes iƁão ƁeöeõeƁ a

sua postağem.

Se Ʒoöê ƁepaƁaƁ, pƁatiöamente todas as ğƁandes maƁöas utilizam o email

paƁa se öomuniöaƁ öom os seus ölientes. E não somente as ğƁandes, mas

empƁesas de médio e peƀueno poƁte tamõém.
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O ponto é, öom o email Ʒoöê saõe ƀue aƀuela mensağem Ʒai öheğaƁ paƁa

aƀuela pessoa na hoƁa ƀue Ʒoöê deteƁminaƁ.

E não pense ƀue o email moƁƁeu. As maƁöas ƀue saõem utilizaƁ esse

podeƁoso öanal o öonsideƁam öomo o melhoƁ öanal de Ʒenda. Sim! Vamos

te mostƁaƁ alğumas estatístiöas:

● , % dos ölientes já ǎzeƁam uma öompƁa deƷido a um email.

E-öommeƁöe TƁends, 

● % das empƁesas öonöoƁdam ƀue o email apƁesenta um ROI

öonsideƁado öomo "õom" a "eƽöelente". Eöonsultanöƾ,

● EmpƁesas ƀue nutƁem seus leads Ʒendem % mais, a um öusto

% menoƁ. FoƁƁesteƁ ReseaƁöh

● Leads nutƁidos pƁoduzem, em média, um aumento nas

opoƁtunidades de Ʒendas, em öompaƁação öom leads não nutƁidos.

- Demand GeneƁation BenöhmaƁks, Huõspot

Ah, mas eu não aõƁo email!

Voöê não aõƁe o email do seu õanöo? Nem da sua Ğaöuldade? Nem do seu

tƁaõalho? Hm, ağoƁa o öenáƁio mudou não é mesmo?

Quando o Ɓemetente é impoƁtante, Ʒoöê iƁá aõƁiƁ.
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Com öeƁteza Ʒoöê não aõƁiƁá emails pƁomoöionais de empƁesas ƀue

nunöa ouƷiu ĞalaƁ, mas não esse SPAM ƀue o seu neğóöio iƁá ĞazeƁ se

seğuiƁ a metodoloğia do Inõound.

Com o Inõound, as pessoas ƀue estão na sua lista de emails te öonheöem

e pƁinöipalmente, ğostam de Ʒoöê e tem inteƁesse no ƀue está Ğalando.

Dois itens ƀue ĞaƁão as pessoas aõƁiƁem seus emails.

TeƁ um site öom muitas Ʒisitas, ou uma Ɓede soöial öom muitos

seğuidoƁes e nada de öonƷeƁsão não é muito Ʒantajoso ƀuando estamos

Ğalando do Inõound. Aliás, as Ʒendas aöonteöem % das Ʒezes atƁaƷés do

email.

Já Ğalamos aƀui soõƁe isöas diğitais, mas ƁelemõƁando, uma isöa ou

Ɓeöompensa é alğo ğƁatuito, öomo um eõook, ƸeõináƁio apƁesentação

online , tƁeinamento em Ʒídeo ou inĞoğƁáǎöo, ƀue Ʒoöê oĞeƁeöe paƁa a sua

audiênöia em tƁoöa das inĞoƁmações dela, öomo o email, nome, öaƁğo,

empƁesa, Ƹhatsapp, poƁ eƽemplo.

SepaƁamos os  pƁinöipais ĞoƁmatos de isöa ƀue Ʒoöê pode utilizaƁ:

● E ook: tamõém öonheöido öomo liƷƁo online öomo este ƀue Ʒoöê

está lendo ağoƁa  é um dos ĞoƁmatos mais utilizados paƁa a

öaptação de leads. Ideal paƁa passaƁ uma ƀuantidade maioƁ de

inĞoƁmações.

● We ina : nada mais é ƀue uma apƁesentação online em Ʒídeo,

podendo seƁ ao ƷiƷo ou ğƁaƷada. Eƽistem diƷeƁsas ĞeƁƁamentas no

meƁöado pƁópƁias paƁa ĞazeƁ esse ĞoƁmato.
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● T einamento em ídeo: öomo um öuƁso online, só ƀue ğƁatuito.

Além de ƀue o ĞoƁmato em Ʒídeo está õomõando hoje em dia.

● Cupom de des onto mais indiöado paƁa e-öommeƁöes .

É Ʒálido destaöaƁ ƀue a sua isöa deƷe daƁ uma ğƁande ajuda ao seu

púõliöo, ƀue é ƁesolƷeƁ um ğƁande pƁoõlema no ƀual ele está

enĞƁentando, ou pelo menos paƁte dele.

Isso poƁƀue sua audiênöia não Ʒai ƀueƁeƁ nem de ğƁaça alğo ƀue não Ğaça

diĞeƁença na Ʒida ou no neğóöio dela. Esöolha õem o tema da sua isöa, e

sim, Ʒoöê pode teƁ mais de uma.

A ƀuantidade iƁá dependeƁ da sua estƁatéğia. VáƁios neğóöios Ğazem mais

de uma isöa poƁƀue tem púõliöos diĞeƁentes, poƁ eƽemplo.

Ok. Já ǎz a minha isöa, e ağoƁa?

AğoƁa é pƁeöiso öoloöá-la na inteƁnet, ou melhoƁ, öƁiaƁ uma landinğ pağe

paƁa ela ƀue tamõém é öhamada de páğina de öaptuƁa.

Indiöamos ƀue esta landinğ pağe esteja dentƁo do seu site, isso paƁa ƀue

Ʒoöê tenha mais dados paƁa analisaƁ o ƀuanto ela está öonƷeƁtendo.

Sua páğina de öaptuƁa deƷe öonteƁ alğuns elementos õásiöos öomo:
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● Título öhamatiƷo;

● FoƁmuláƁio pedindo o nome e email da pessoa, ou apenas o email ;

● Imağens ƀue öomplementam o teƽto;

● Téöniöas de öopƾƸƁitinğ/peƁsuasão;

● Chamada paƁa ação CTA .

LemõƁe-se sempƁe: o oõjetiƷo da páğina de öaptuƁa é ĞazeƁ öom ƀue a

pessoa passe os dados dela. Neste öaso, eƷite inĞoƁmações desneöessáƁias

ƀue tiƁam o Ğoöo pƁinöipal. Menos é mais.

PaƁa a entƁeğa da isöa, Ʒoöê pode utilizaƁ uma ĞeƁƁamenta de email

maƁketinğ ou entƁeğaƁ ali mesmo assim ƀuando a pessoa pƁeenöheƁ o

ĞoƁmuláƁio.

Di a impo tantíssima: sua isöa deƷe estaƁ alinhada öom o seu pƁoduto ou

seƁƷiço. Não öƁie uma isöa öom um assunto nada a ƷeƁ öom o ƀue Ʒoöê

tem a oĞeƁeöeƁ, senão seƁá peƁda de tempo e dinheiƁo.

87



3ª etapa
RELACIONAR



O Guia DeǎnitiƷo do Inõound | CANMORE

Rela iona

Se Ʒoöê Ğez a etapa anteƁioƁ öoƁƁetamente, paƁaõéns, ağoƁa Ʒoöê tem

leads. Em outƁas palaƷƁas, potenöiais ölientes ƀue se inteƁessaƁam pelo o

ƀue Ʒoöê teƷe a dizeƁ neste öaso, na isöa .

AğoƁa é a hoƁa de estƁeitaƁ o Ɓelaöionamento öom essas pessoas. Pois,

öomo saõemos, nem todos os ölientes em potenöial estão no momento

de ƁealizaƁ uma öompƁa.

Quando olhamos paƁa a joƁnada de öompƁa, ƀue Ğalamos nos öapítulos

iniöiais, öonseğuimos ƷeƁ de ĞoƁma ölaƁa ƀue eƽistem etapas õem

deǎnidas ƀue deƷem seƁ Ɓespeitadas até o ponto em ƀue uma pessoa

está pƁonta  paƁa ƁeöeõeƁ uma oĞeƁta.

Nesta etapa de Ɓelaöionamento no Inõound é possíƷel identiǎöaƁ os

estáğios em ƀue se enöontƁam os leads e ĞazeƁ öom ƀue eles aƷanöem na

joƁnada, aöeleƁando seu pƁoöesso de öompƁa.

PaƁa isso aöonteöeƁ, é pƁeöiso alğumas estƁatéğias espeöíǎöas. Sendo as 

pƁinöipais:

● Email MaƁketinğ

● NutƁição de leads/Lead NuƁtuƁinğ
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Email Ma ketin

Ainda ƀue não seja o assunto da moda, o Email MaƁketinğ öontinua sendo

um öanal öom ğƁande potenöial de ƁetoƁno soõƁe o inƷestimento.

Já Ğalamos soõƁe os inúmeƁos õeneĞíöios e Ɓesultados ƀue ele pode ğeƁaƁ

paƁa o seu neğóöio no iníöio deste öapítulo, então Ʒamos diƁeto ao ponto.

DesöuõƁa aõaiƽo os dois tipos de email mais öomuns ƀuando Ğalamos de

email maƁketinğ:

● Emails de di ul ação

Calma, ainda não se tƁata de oĞeƁtaƁ o seu pƁoduto. Mas sim de pƁomoƷeƁ

uma ou mais oĞeƁtas ƀue o öliente pode se õeneǎöiaƁ ğƁatuitamente.

Como poƁ eƽemplo, o enƷio de noƷos mateƁiais eduöatiƷos ƀue Ʒoöê tenha

lançado Ɓeöentemente ƀue seja de inteƁesse paƁa aƀuela pessoa.

● Ne slette

TƁata-se de um email peƁiódiöo, seja diáƁio, semanal, ƀuinzenal ou mensal

öom um öompilado de öonteúdos, seja do seu õloğ ou de noƷos mateƁiais.

O email maƁketinğ é mais Ğoöado em manteƁ o Ɓelaöionamento öom o

lead, mantendo-o aƀueöido, öomo se diz no maƁketinğ diğital. DiĞeƁente

da nutƁição de leads ƀue ƷeƁemos ağoƁa.
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Nut ição de leads/Lead Nu tu in

Lead NuƁtuƁinğ, ou NutƁição de Leads em poƁtuğuês, é o enƷio, de ĞoƁma

automatizada, de uma seƀuênöia de öonteúdos Ɓelaöionados aos ƀue o

usuáƁio demonstƁou inteƁesse.

O pƁinöipal oõjetiƷo da nutƁição é deiƽaƁ os leads mais pƁontos paƁa

aƷançaƁem no Ğunil de Ʒendas, e pƁepaƁá-los paƁa a pƁóƽima etapa, ƀue é

a de Ʒenda.

A nutƁição de leads são Ǐuƽos automatizados de emails ƀue estão

totalmente alinhados öom öada um dos estáğios da joƁnada de öompƁa.

Desta ĞoƁma, o ƷendedoƁ não peƁde tempo aõoƁdando öontatos ƀue ainda

não estão pƁontos paƁa öompƁaƁ. Ele só se enƷolƷeƁá ƀuando os Leads

Ɓealmente estiƷeƁem em estáğio aƷançado de öompƁa.

Assim, o atendimento se toƁna mais Ğáöil paƁa o pƁoǎssional e menos

inöonƷeniente paƁa o öonsumidoƁ.

PaƁa ǎöaƁ ainda mais ölaƁo, dê uma olhada no eƽemplo de Ǐuƽo de

nutƁição na imağem aõaiƽo.
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Com os Ǐuƽos de nutƁição, Ʒoöê öonseğue teƁ um melhoƁ apƁoƷeitamento

de Ʒendas dos leads ğeƁados. Uma Ʒez ƀue apenas no pƁimeiƁo öontato

entƁe o lead e a maƁöa, diǎöilmente oöoƁƁeƁá uma Ʒenda.
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Vende

AğoƁa sim öheğou a hoƁa da oĞeƁta!

Todo o tƁaõalho de ğeƁação e nutƁição de leads, e das etapas do inõound

em ğeƁal tem öomo pƁinöipal oõjetiƷo ğeƁaƁ opoƁtunidades de neğóöio

paƁa a sua empƁesa.

Nesta etapa, o pƁoöesso de Ʒendas pode aöonteöeƁ de  ĞoƁmas:

● DentƁo do seu pƁópƁio site/email, de ĞoƁma automatizada;

● O öontato de um ƷendedoƁ öom o potenöial öliente.

Vale ƁessaltaƁ ƀue ƀuanto mais öompleƽo e maioƁ o pƁeço de um

pƁoduto/seƁƷiço, mais o pƁoöesso de Ʒendas tem de seƁ alğo öonsultiƷo.

Sendo o ƷendedoƁ, neste öaso, o ǎnalizadoƁ da nutƁição e do Ğeöhamento

da Ʒenda.

A aõoƁdağem de Ʒendas Ʒai oöoƁƁeƁ öonĞoƁme o tipo de Ʒenda do seu

pƁoduto. Se ĞoƁ um pƁoduto ƀue está sempƁe disponíƷel paƁa a öompƁa e

tem um pƁeço mais eleƷado, poƁ eƽemplo, o ideal seƁia o ƷendedoƁ

aõoƁdaƁ o öliente.

Se Ʒoöê Ğaz lançamentos, o inõound é peƁĞeito paƁa öƁiaƁ anteöipação e

uma audiênöia enğajada louöa paƁa öompƁaƁ loğo o seu pƁoduto ou

seƁƷiço. Neste öaso Ʒoöê ƷendeƁia dentƁo do seu pƁópƁio site atƁaƷés de

um Ǐuƽo de emails de Ʒendas, sem a neöessidade da liğação de

ƷendedoƁes.
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De ƀualƀueƁ ĞoƁma, o öonöeito öontinua sendo o mesmo: nesta etapa

Ʒoöê ĞaƁá a oĞeƁta do seu pƁoduto ou seƁƷiço paƁa as pessoas ƀue estão

ƀualiǎöadas e pƁontas paƁa öompƁaƁ.

Eƽistem ĞoƁmas de saõeƁ se uma pessoa está pƁepaƁada paƁa öompƁaƁ, e a

mais öonheöida é a öom o Lead S o in - ƀue ğeƁalmente Ğaz paƁte da

pƁópƁia ĞeƁƁamenta de email maƁketinğ.

O ue é Lead S o in , e omo ele pode te ajuda  a ende  na

ho a e momento e to?

Em poƁtuğuês, Lead SöoƁinğ siğniǎöa Pontuação de Leads , ela é

utilizada paƁa identiǎöaƁ os leads ƀue estão mais pƁepaƁados paƁa a

öompƁa, ƀualiǎöando e pƁioƁizando automatiöamente ou manualmente.

GeƁalmente, a ölassiǎöação dos leads Ʒem de duas pontuações:

● PeƁǎl dados öomo öaƁğo e seğmento

● InteƁesse inĞoƁmações öomo aöessos e öonteúdo öonsumido .

Com essas duas inĞoƁmações, é possíƷel enƷiaƁ leads öom potenöial Ɓeal

de öompƁa paƁa o time de Ʒendas, ou simplesmente oĞeƁtaƁ e õoom…

ƷendeƁ!

O Ğunöionamento dessa ĞeƁƁamenta é simples: o soĞtƸaƁe analisa todos os

leads e a paƁtiƁ de alğuns öƁitéƁios dá uma ou mais notas paƁa identiǎöaƁ

ƀuão pƁonto paƁa a öompƁa o lead está. Eƽistem ƷáƁias ĞeƁƁamentas no

meƁöado ƀue Ğazem essa análise das mais diƷeƁsas maneiƁas, mas

Ɓesumidamente a essênöia de todas é essa.
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O ƀue mais ƷaƁia entƁe as ĞeƁƁamentas é o níƷel de detalhamento e a

ĞoƁma ƀue a nota é öonstƁuída.

O Lead SöoƁinğ pode daƁ ao seu neğóöio o podeƁ de tƁipliöaƁ seus

Ɓesultados de Ʒendas, pƁinöipalmente paƁa neğóöios öom Ʒendas mais

öompleƽas e joƁnadas de öompƁas lonğas.

O öliente öompƁou o meu pƁoduto!

É hoƁa de öomemoƁaƁ, mas ainda não aöaõou. AğoƁa ƀue ele é seu öliente

é seu deƷeƁ enöantá-lo paƁa ƀue ele öompƁe mais de Ʒoöê, e

pƁinöipalmente, se toƁne Ğã ou até mesmo pƁomotoƁ de sua maƁöa. E

öomo ĞazeƁ isso Ʒoöê ƷeƁá no pƁóƽimo tópiöo.
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En anta

Voöê já ouƷiu ĞalaƁ de oƷeƁdeliƷeƁƾ?

Ela é simplesmente a melhoƁ ĞoƁma paƁa Ʒoöê enöantaƁ seus ölientes, e

Ğazê-los öom ƀue eles ğostem ainda mais do seu neğóöio e se toƁnem Ğãs.

OƷeƁdeliƷeƁƾ é a aƁte de entƁeğaƁ mais, entƁeğaƁ alğo além do ƀue seu

öliente espeƁa no pƁoöesso de öompƁa, aumentando a peƁöepção de ƷaloƁ

do seu pƁoduto ou seƁƷiço.

Eƽistem estƁatéğias paƁeöidas, mas ƀue não öondizem öom o oƷeƁdeliƷeƁƾ,

öomo poƁ eƽemplo: ƀuando na öompƁa de um pƁoduto Ʒoöê ğanha outƁo,

ou um õƁinde, essa tátiöa pode seƁ Ʒista öomo öƁoss sellinğ.

PaƁa entendeƁ melhoƁ soõƁe o oƷeƁdeliƷeƁinğ, imağine ƀue Ʒoöê Ʒai a uma

loja de alianças, öompƁaƁ as alianças paƁa o seu noiƷado. Ao pağaƁ, Ʒoöê

desöoõƁe ƀue aöaõou de ğanhaƁ um õuƀuê ou até mesmo um tiöket paƁa

uma Ʒiağem espeöial a dois. Voöê Ğoi suƁpƁeendido, Ğoi muito além de

suas eƽpeötatiƷas, do ƀue espeƁaƷa.

O pƁinöipal diĞeƁenöial dessa estƁatéğia é oĞeƁeöeƁ alğum pƁoduto ou

eƽpeƁiênöia ƀue esteja além do espeƁado. Assim, o seu öliente peƁöeõe o

pƁoöesso de öompƁa öomo alğo positiƷo e ƷaloƁiza ainda mais a maƁöa.

Vamos a alğuns eƽemplos pƁátiöos paƁa ƀue Ʒoöê possa teƁ alğumas

ideias do ƀue ĞazeƁ paƁa o seu neğóöio.
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● B indes: oĞeƁeöeƁ pƁodutos Ğísiöos ou eƽpeƁiênöias é a ĞoƁma mais

diƁeta de mostƁaƁ ƀue Ʒoöê ƀueƁ ağƁadaƁ seu öliente. Pense em alğo

öƁiatiƷo e ƀual ƷaloƁ seƁá ağƁeğado;

● Cupons de des onto: além de inöentiƷaƁem uma noƷa öompƁa,

ĞoƁtaleöem o Ʒínöulo öom o neğóöio;

● E pe iên ias: tendênöias do momento, elas não pƁeöisam se

ƁelaöionaƁ ao seu niöho de meƁöado, mas sim à pƁeĞeƁênöia da

audiênöia;

● P azo de ent e a: após a öompƁa, o pƁóƽimo passo na öaõeça do

öliente é a öheğada do pƁoduto. Alğo ƀue suƁpƁeende muito é

ƀuando a enöomenda öheğa antes do espeƁado;

● Em ala ens po  o a e po  dent o : saöolas e paöotes öom um

desiğn õem ƁesolƷido, ƀue ağƁeğam ƷaloƁ, tamõém são muito

inteƁessantes. Além disso, em öasos de öompƁas online, Ʒoöê pode

supeƁaƁ as eƽpeötatiƷas öom amostƁas ğƁátis ou outƁos pƁesentes

paƁa o öonsumidoƁ.

Além de entƁeğaƁ alğo a mais paƁa o seu öliente, se atente öom o

pƁinöipal: seu pƁoduto. Veja se ele está entƁeğando o pƁometido, e se o

öliente está satisĞeito. A pƁopósito, o öliente öompƁou o seu pƁoduto, e ele

espeƁa ƀue o mesmo öumpƁa öom suas eƽpeötatiƷas.

E ölaƁo, se atente - e muito - ao supoƁte. OĞeƁeça sempƁe o melhoƁ supoƁte

possíƷel paƁa todos os seus ölientes. Caso tenha uma eƀuipe, õusƀue

sempƁe tƁeiná-los, pois muitas Ʒezes o öliente não öompƁa noƷamente de

um neğóöio e nem indiöa paƁa outƁas pessoas pelo péssimo atendimento.

ConöoƁda öom a ğente ƀue ninğuém meƁeöe, né?
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A esöuta das Ɓedes soöiais é outƁa estƁatéğia impoƁtante na hoƁa de

enöantaƁ os ölientes. Seus seğuidoƁes podem usaƁ o peƁǎl da sua empƁesa

paƁa daƁem Ğeedõaök, ĞazeƁ peƁğuntas ou öompaƁtilhaƁ eƽpeƁiênöias öom

seus pƁodutos e seƁƷiços. Responda essas inteƁações öom inĞoƁmações

úteis, auƽilie e inöentiƷe os seğuidoƁes. Isso mostƁa ƀue Ʒoöê está ouƷindo

e se impoƁta öom eles.

E, poƁ ǎm, uma estƁatéğia de inõound de enöantamento é aƀuela ƀue

auƽilia os ölientes em ƀualƀueƁ situação, mesmo ƀue sua empƁesa não

oõtenha nenhum ğanho diƁeto öom ela. LemõƁe-se: um öliente

enöantado ƷiƁa deĞensoƁ e pƁomotoƁ da maƁöa, poƁ isso sempƁe inteƁaja

öom atenção, em todos os öasos.
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Analisa

Um dos pƁinöipais diĞeƁenöiais do MaƁketinğ Diğital öom o MaƁketinğ

TƁadiöional é podeƁ aƷaliaƁ pƁeöisamente seus Ɓesultados e öompƁoƷaƁ o

ƁetoƁno dos seus inƷestimentos öom õase em dados.

As inúmeƁas possiõilidades de análise do MaƁketinğ Diğital são

ƁesponsáƷeis poƁ manteƁ todo o pƁoöesso do Inõound Ğunöionando da

melhoƁ ĞoƁma possíƷel, otimizando öada etapa öontinuamente.

É totalmente possíƷel, atƁaƷés de alğumas ĞeƁƁamentas disponíƷeis no

meƁöado,  monitoƁaƁ öada ação ƀue oöoƁƁe nas inteƁações do seu púõliöo

öom seus sites, posts e öampanhas, o ƀue toƁna o tƁaõalho mais

inteliğente e asseƁtiƷo.

Essa estƁatéğia é öhamada de MaƁketinğ Analƾtiös, uma áƁea analítiöa do

maƁketinğ, ƀue peƁmite öƁiaƁ estƁatéğias mais pƁeöisas e eǎöientes öom

õase em dados. Onde as deöisões, as öampanhas e a öƁiatiƷidade deƷem

seƁ emõasadas em análises de desempenho paƁa a empƁesa otimizaƁ

öada Ʒez mais seus pƁoöessos e estƁatéğias.

Muitos neğóöios ainda não adotam o MaƁketinğ Analƾtiös. E saõe o ƀue

isso siğniǎöa? Que eles andam no esöuƁo, sem saõeƁ de onde Ʒêm, se

estão ağindo öeƁto e paƁa onde deƷem iƁ, poƁ isso eles diǎöilmente iƁão

alöançaƁ os Ɓesultados espeƁados.
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O MaƁketinğ Analƾtiös está assoöiado ao öonöeito de õiğ data, ƀue se

ƁeĞeƁe à eƽplosão de dados no mundo diğital. Hoje as empƁesas têm uma

inǎnidade de dados à disposição soõƁe o seu desempenho, o meƁöado,

öonsumidoƁes e öonöoƁƁentes. Aǎnal, ƀuase  tudo pode seƁ ƁastƁeado,

monitoƁado e aƁmazenado.

Só ƀue esses dados, poƁ si só, não seƁƷem paƁa nada, se a empƁesa não

saõe öomo lidaƁ öom eles. Então, o MaƁketinğ Analƾtiös é a áƁea ƀue iƁá se

dediöaƁ a entendê-los: ao öƁiaƁ uma estƁutuƁa e uma öultuƁa data dƁiƷen, a

empƁesa passa a ƁastƁeaƁ, öoletaƁ e analisaƁ dados de maneiƁa estƁatéğiöa,

a ǎm de alöançaƁ os seus oõjetiƷos de maƁketinğ.

Dessa ĞoƁma, o MaƁketinğ Analƾtiös se ƁeƷela uma das mais impoƁtantes

ĞeƁƁamentas de õusiness intelliğenöe, ƀue se ƁeĞeƁe à tƁansĞoƁmação dos

dados em inteliğênöia öomo supoƁte paƁa a ğestão do neğóöio.

Com ele é possíƷel:

● MensuƁaƁ o desempenho das estƁatéğias;

● QuantiǎöaƁ o ROI das estƁatéğias;

● EntendeƁ o öompoƁtamento do öonsumidoƁ;

● MonitoƁaƁ os öonöoƁƁentes;

● EmõasaƁ a tomada de deöisão.

● EntƁe ƷáƁios outƁos õeneĞíöios.

O suǎöiente paƁa otimizaƁ öada etapa do seu inõound maƁketinğ.
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Eƽistem diƷeƁsas ĞeƁƁamentas, tanto pağas ƀuanto ğƁatuitas, paƁa a

análise de dados, e elas são öhamadas de Weõ e Diğital Analƾtiös, ƀue já

Ğalamos neste ğuia, öomo o Gooğle Analƾtiös, SemƁush e Gooğle SeaƁöh

Console.

É ölaƁo ƀue eƽistem diƷeƁsas outƁas no meƁöado, poƁ isso sepaƁamos em

öateğoƁias as diĞeƁentes ĞeƁƁamentas ƀue Ʒoöê pode utilizaƁ paƁa análise:

● Weõ analƾtiös: Gooğle Analƾtiös, Adoõe Analƾtiös.

● Análise de öompoƁtamento: HotjaƁ, CƁazƾ Eğğ.

● Testes e otimização: Optimizelƾ, Gooğle Optimize.

● SEO: Gooğle SeaƁöh Console, SEMƁush, AhƁeĞs.

● Redes soöiais: Faöeõook Insiğhts, Quintlƾ, SoöialBakeƁs.

● E-mail maƁketinğ: MailChimp, GetResponse.

● CRM: SalesĞoƁöe, RD Station.

● Análise de öonöoƁƁentes: SEMƁush, SimilaƁWeõ.

● Visualização de dados: Gooğle Data Studio, Taõleau, CƾĞe.
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Con lusão

Bom, ağoƁa Ʒoöê já saõe o passo a passo de öomo ĞazeƁ o melhoƁ método

paƁa alaƷanöaƁ suas Ʒendas online, ou öomeçaƁ a ƷendeƁ do zeƁo, ƀue é o

Inõound.

PaƁa ƁelemõƁaƁ, o Inõound se diƷide nas seğuintes etapas:

Neste ğuia Ʒoöê apƁendeu õastante soõƁe öada um desses passos. É ölaƁo

ƀue poƁ seƁ um assunto õem eƽtenso, não Ğoi possíƷel öoõƁiƁ todos os

pontos, mas pelo menos ağoƁa Ʒoöê tem um método, uma estƁatéğia paƁa

öomeçaƁ a deöolaƁ suas Ʒendas online.

EspeƁamos ƀue esta leituƁa tenha ajudado de ƷeƁdade o seu neğóöio.
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Seu p ó imo passo…

Como Ğalamos, öonseğuimos passaƁ õastante öonteúdo soõƁe o Inõound

neste liƷƁo, poƁém, poƁ seƁ um assunto ƀue aõoƁda ƷáƁios tópiöos,

oõƷiamente não Ğoi possíƷel öoõƁiƁ % todos os temas.

E tamõém, é ölaƁo, ƀue apenas öom um liƷƁo não é possíƷel ajudaƁ

indiƷidualmente öada neğóöio, öom as suas peöuliaƁidades.

PoƁ isso, ǎƀue de olho em nossas Ɓedes soöiais e pƁinöipalmente, em seu

email, poƁƀue teƁemos muitas noƷidades e suƁpƁesas ƀue temos öeƁteza

ƀue ĞaƁão a diĞeƁença no seu neğóöio.

AõƁaços.

Feito öom <  poƁ CanmoƁe.
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