
Inbound Marketing na prática e de forma estratégica.           

Por Alessandra Assumpção. 

Que tal estratégias do Inbound Marketing para elevar a comunicação do seu negócio com o 

seu público? O Inbound Marketing é uma “forma de fazer marketing” que se concentra na 

atração de tráfego qualificado, gestão de leads e produção de conteúdo relevante para 

conquistar novos clientes. 

Inbound Marketing e funil de vendas 

O funil de vendas deve ser encarado como a representação da jornada das pessoas na hora 

de comprar algo. Por exemplo, a descoberta de uma marca ou produto (topo), o interesse 

crescente por ele (meio) até que, finalmente, aconteça a decisão e a compra seja efetuada 

(fundo).  

Topo de funil 

Esse é o estágio do aprendizado, já que essa pessoa vai descobrir um pouco mais sobre os 

seus problemas por meio de leituras online.  

Faça postagens para blogs com escaneabilidade e linguagem direta, infográficos, vídeos e 

também publicações em redes sociais de caráter mais informativo. Quanto mais rico esse 

conteúdo, maiores são as chances de serem compartilhados. 

Meio de funil 

Uma vez que já existe um conhecimento básico, ao ler os conteúdos de topo de funil, é o 

momento de dar um material mais rico. 

Crie e-books, videoaulas e webinars por meio de landing pages para engajar e a audiência se 

tornar cliente. 

Fundo de funil 

Esse é o momento da decisão, mas não é tão simples quanto parece. Aposte em materiais 

que mostrem as vantagens do seu produto, como provas sociais (a quantidade de pessoas 

que já usam a solução e cases de sucesso) ou vieses cognitivos de urgência e escassez.  

Inbound marketing na prática 

Separei 3 exemplos de marcas que usam o Inbound Marketing, segundo o site Lahar: 

1. Coca-Cola 

O Coca-Cola Journey é um portal de produção de conteúdo mantido pela marca. 

https://www.cocacolabrasil.com.br/


São notícias e produções originais publicadas diariamente, usando o conteúdo para atrair 

usuários e suas plataformas para converter visitantes em leads. 

Os temas envolvem assuntos que a marca considera importantes como sustentabilidade e 

meio ambiente. 

2. Starbucks 

Com a produção de conteúdo humano em redes sociais, apps e nos próprios pontos de venda, 

a marca aproveita ao máximo os recursos e funções de suas redes sociais para aumentar 

sua base de fãs e maximizar curtidas e compartilhamentos. 

Tudo a partir da construção de uma personalidade tão forte que ela mesmo se torna um valor 

intangível para seus clientes. 

Suas redes sociais são atualizadas diariamente, a interação com o cliente é garantida e os 

conteúdos atendem ao propósito da marca. 

3. Nike 

Entre os exemplos de Inbound Marketing mais icônicos do mundo, a Nike atua em diferentes 

frentes, entre elas: 

● produção de conteúdo para blogs; 

● marketing com influenciadores digitais; 

● marketing para redes sociais. 

Esses são itens que trazem resultado e criam conexão com o público de forma frequente e 

relevante.  

Como o seu negócio pode aplicar o Inbound Marketing? 

Comece detalhando o marketing da sua empresa, com foco em: 

● persona; 

● objetivos de marketing; 

● etapa do funil de vendas; 

● produção de conteúdo; 

● ações de atração, nutrição e conversão; 

● acompanhamento de métricas e resultados. 

Liste tipos de conteúdos para cada etapa do funil e produza aqueles que sejam relevantes e 

engrandeça o seu público no aprendizado. 

Como disse Lee Odden, CEO da TopRank Marketing,  “Conteúdo não é rei, conteúdo é o reino”, 

por isso a sua empresa, ou a empresa em que atua, precisa produzir conteúdos com 

qualidade e que representem a marca para criar conexão com a audiência. 

 

https://blog.lahar.com.br/geracao-leads/converter-visitantes-leads/
https://blog.lahar.com.br/midias-sociais/o-que-sao-influenciadores-digitais/
https://blog.lahar.com.br/midias-sociais/marketing-para-redes-sociais/
http://www.toprankmarketing.com/

