
 

‘Inbound Marketing’: 6 livros para você aprender de 

vez. Por Alessandra Assumpção. 

 

Eu sempre falo de inbound marketing, marketing de conteúdo e estratégia, porque sei 

o quanto isso é relevante para marcas que querem se destacar no meio de tantas 

outras. 

O conteúdo ganha cada vez mais espaço e se você (ou o seu negócio) está deixando 

isso em segundo plano, você realmente está perdendo e gastando o seu tempo de 

vendas à toa. 

Pensando nisso, separei 9 livros que já li que abordam esses assuntos e são super 

didáticos e cheios de conhecimento para empresas, independente do tamanho delas. 

Livros para ler o quanto antes 

1. Marketing de Conteúdo: A Moeda do Século XXI – Rafael Rez 

Esta leitura pretende expandir sua mente, te ajudar a conectar os pontos, te mostrar 

como trabalhar como gente grande que está na vanguarda do mercado. 

2. Content Rules – Ann Handley e C. C. Chapman 

Esse livro de Inbound marketing, é básico e obrigatório para sua prateleira. Além de 

falar de sua importância, ensina os leitores como criar conteúdos interessantes. 

O livro está recheado de exemplos e estudos de caso, o que em si demonstra a 

importância de um conteúdo com uma voz humana. Preste atenção especial ao 

capítulo 6, que delineia as seis características básicas de uma boa história. 

3. Do It! Marketing – David Newman 

Um livro para abrir e começar a pôr em prática antes mesmo de terminar a leitura. 

São 77 dicas e um plano de marketing de 21 dias com passo-a-passo. 

A questão fundamental feita no livro (e que devemos nos fazer o tempo todo) é: “que 

valor eu adicionei ao mundo do meu lead para conquistar o direito de convidá-lo para 

uma conversa e oferecer minhas soluções?”. 

https://www.amazon.com.br/Marketing-Conte%C3%BAdo-Moeda-S%C3%A9culo-XXI/dp/8582891415/ref=sr_1_1?adgrpid=80418667359&dchild=1&gclid=Cj0KCQiAyoeCBhCTARIsAOfpKxjm1QPFGt4zqY99m40ZNA_w6a2tgaNknqGJQb4cEnsxU3lsKhkITHQaAmdlEALw_wcB&hvadid=425957480145&hvdev=c&hvlocphy=1001729&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=8857958199236386426&hvtargid=kwd-617789121051&hydadcr=5684_11235271&keywords=marketing+de+conte%C3%BAdo+rafael+rez&qid=1614954502&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Content-Rules-Podcasts-Webinars-Customers-ebook/dp/B008733UFY/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Content+Rules+%E2%80%93+Ann+Handley+e+C.+C.+Chapman&qid=1614955263&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Do-Marketing-Instant-Action-Maximize-Competition-ebook/dp/B00CLH2GIE/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Do+It%21+Marketing+%E2%80%93+David+Newman&qid=1614955283&sr=8-1


4. Marketing de Conteúdo Épico: Como contar uma história diferente, 

destacar-se na multidão e conquistar mais clientes com menos marketing 

– Joe Pulizzi 

Um dos principais especialistas do mundo em marketing de conteúdo, Joe Pulizzi, 

explica como atrair clientes atuais e futuros criando informações e conteúdo que 

efetivamente despertem o seu interesse. 

Uma vez que fisgamos os clientes com conteúdo épico, eles nos recompensam 

fazendo nossas vendas aumentarem sem parar. 

5. Ideias que Colam: por que Algumas Ideias Pegam e Outras Não – 

Chip Heath e Dan Heath 

Neste livro, você aprenderá as seis qualidades essenciais de uma ideia que cola: 

simplicidade, surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos e relatos. 

O foco sempre nas pessoas! 

6. Obrigado pelo marketing – Vitor Peçanha 

Usando uma linguagem de fácil compreensão, o livro traz todas as etapas para criar 

e executar uma estratégia de sucesso em marketing de conteúdo, além de explicar 

como usar da melhor maneira canais como blogs, redes sociais e e-mail, sempre 

focando, é claro, em resultados.  

Conhecimentos mais profundos 

Os livros trazem conhecimentos mais profundos e muitos deles dicas práticas de 

como aplicar no dia a dia. Você já leu algum? Tem algum sobre inbound marketing, 

marketing de conteúdo e inovação que ficou fora da minha lista? 

Compartilhe nos comentários comigo.  

 

https://www.amazon.com.br/Marketing-Conte%C3%BAdo-%C3%89pico-Joe-Pulizzi/dp/8582891318
https://www.amazon.com.br/Ideias-que-Colam-algumas-ideias/dp/8550803669
https://www.amazon.com.br/Obrigado-Pelo-Marketing-Vitor-Pe%C3%A7anha/dp/8557171404

