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1 Introdução
Nos últimos anos a tecnologia avançou de tal forma que mal
conseguimos absorver as notícias e novidades que chegam diariamente
através da mídia digital.
Novos sites, novos aplicativos e novos conceitos nascem todos os dias
buscando conquistar a atenção dos consumidores e criando um
ambiente altamente competitivo e dinâmico.
Dentre os conceitos que estudamos, o Inbound Marketing (Marketing
Receptivo) é um que não pode passar em branco.
Até há algum tempo atrás o Marketing tradicional praticado através de
TVs, rádios, flyers, telemarketing, entre outros ocupava uma posição
de destaque, porém, atualmente este tipo de abordagem tem surtido
cada vez menos resultados.
O perfil do consumidor atual não é mais atendido por estes métodos
de divulgação em decorrência do forte avanço tecnológico e a
facilidade de acesso às informações a qualquer tempo, em qualquer
lugar.
Neste cenário é importante compreender que no modelo de Marketing
tradicional a empresa precisava encontrar o cliente, já no modelo de
Inbound Marketing é preciso que a empresa seja encontrada pelo
cliente e quando o for, oferecer conteúdo de qualidade que atenda
suas expectativas e o direcionem para uma possível conversão em
vendas.
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2 Mas afinal o que é Inbound Marketing?
Segundo o site HubSpot (uma das mais eficientes plataformas de
marketing receptivo), o Inbound Marketing vem se tornando o método
mais efetivo para atrair e finalizar negócios on line.
Ao contrário do marketing tradicional baseado na interrupção através
de propagandas e anúncios, o Inbound Marketing foca principalmente
na atração do consumidor através da criação de conteúdo de qualidade
que busca resolver problemas ou trazer informações relevantes.
Ao invés de ir atrás do cliente, o Inbound Marketing se posiciona
estrategicamente para oferecer conteúdo quando o cliente procurar e
a partir daí ter uma oportunidade para fazer negócios.

4

3 Desenvolvimento de sites e Inbound
Marketing
O objeto de estudo deste livro digital é justamente demonstrar na
prática como os conceitos de Inbound Marketing estão intimamente
ligados ao desenvolvimento de um site.
Ao longo das páginas a seguir buscamos expor nossas ideias e situações
reais encontradas no desenvolvimento do site Linking Sites e de forma
alguma temos a pretensão de esgotar o assunto, mas simplesmente
oferecer algum conteúdo para auxiliar outras empresas na criação de
seus websites.
Para melhor entendimento e absorção do conteúdo deste eBook
seguiremos algumas das etapas do Inbound Marketing relacionando
cada uma delas com tópicos do desenvolvimento de sites.
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4 Etapas do Inbound Marketing
A metodologia de Inbound Marketing compreende etapas
fundamentais para atrair e converter visitantes em clientes, neste
eBook iremos abordar as seguintes etapas:
1. Atrair tráfego:
Utilizando blogs, SEO, publicações nas redes sociais, link building;
2. Converter visitantes em leads:
Utilizando formulários de contato, registro em blog, registro para
Newsletter;
3. Converter leads em clientes:
Utilizando softwares de relacionamento com clientes, email
marketing.
Dentro de cada etapa de Inbound Marketing existe um relacionamento
com fases do desenvolvimento de um site, para que estas etapas sejam
cumpridas, o site também deve sofrer as mudanças necessárias para
que o objetivo seja atingido e é o que passaremos a discutir com mais
detalhes adiante.
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4.1 Atrair tráfego
A maioria das empresas que investe na criação de um site têm como
um dos objetivos principais divulgar sua marca, seus produtos e seus
serviços.
As plataformas mais conhecidas e que trazem resultados rapidamente
são os buscadores, como Google, Baidu, Qwant, Bing, Yahoo, entre
outros e as redes sociais, como Facebook, Google+, Twitter, entre
outras.
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4.1.1

SEO (Search Engine Optimization)

Todas as páginas de um site são indexadas pelos buscadores através de
solicitações diretas, ou de tempos em tempos, seguindo cada um uma
programação e metodologia diferentes.
A forma como estas páginas aparecem nos resultados de pesquisas são
basicamente duas: links patrocinados e busca orgânica.
Os links patrocinados são aqueles onde a empresa investe um valor
para que suas páginas apareçam na forma de anúncio em
determinadas pesquisas (Ex.: Google AdWords, Facebook Ads, etc...),
quando o valor investido é consumido através dos clicks o anúncio
desaparece, discutiremos com maiores detalhes este assunto em um
capítulo mais adiante.
A busca orgânica, por sua vez, mostra as páginas segundo o
posicionamento natural que conquistaram no buscador e é sobre este
posicionamento que iremos tratar com maiores detalhes neste eBook,
considerando o Google como o principal buscador.
A posição de uma página na busca orgânica depende de diversos
fatores, muitos deles o Google guarda a 7 chaves e muitos são bastante
conhecidos, a otimização de páginas para os buscadores é conhecida
como SEO, Search Engine Optimization, a aplicação dos conceitos de
SEO auxilia fortemente na melhoria do posicionamento de páginas.
Vamos listar algumas das que mais deram resultados na criação do site
Linking Sites.
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4.1.1.1 Palavras-chave
As palavras-chave, no contexto de um site, definem a ideia principal de
uma página, para cada ideia principal, recomenda-se criar uma página
única com o título, nome da página e texto correspondentes ao
conjunto de palavras-chave escolhido.
Esta prática facilita o trabalho de indexação dos robôs dos buscadores
e cria uma ótima experiência para o usuário que é um dos principais
fatores avaliados por eles.
Outro ponto importante é escolher o melhor conjunto de palavraschave para obter o melhor resultado de conversão. O Google oferece
gratuitamente uma ferramenta muito útil de planejamento de
palavras-chave chamada Google Keyword Planner, esta ferramenta
auxilia muito na identificação de como as pessoas estão buscando por
determinados assuntos.
A prática deste conceito evita muito desperdício de tempo e dinheiro,
pois a empresa consegue direcionar a oferta de conteúdo relevante
baseando-se em estatísticas e não suposições.
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A página a seguir foi criada com o objetivo de oferecer dicas para a
otimização de sites de empresas, analise os pontos destacados e veja
como as palavras-chave foram exploradas em diversos elementos da
página:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br/blog/dicas-para-otimizacao-de-sites
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4.1.1.2 URL amigável
Todas as páginas de um site têm seu próprio nome. A forma como este
nome é definido que determina se ele é amigável ou não. Por exemplo,
uma página chamada desenvolvimentodesites.html não é tão
amigável quanto uma página chamada desenvolvimento-de-sites.html
e menos amigável ainda seria uma página criada com o nome
default.html?id=123.
Fique atento a este detalhe pois ele faz grande diferença. Veja como a
página sobre email marketing da Linking Sites foi criada:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br/servicos/email-marketing
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4.1.1.3 Conteúdo relevante
Você já percebeu como o tempo para avaliar se um assunto ou notícia
é interessante reduziu drasticamente?
O internauta possui um perfil ágil e impaciente, se um site possui
conteúdo pesado e demorado, o visitante vai embora, se o conteúdo
está confuso ou transmite uma sensação de enrolação, o visitante vai
embora.
Alguns anúncios no Youtube, por exemplo, têm em média cinco
segundos antes que o botão para pular o anúncio seja liberado e a
maioria das pessoas pula o anúncio na primeira oportunidade, haja
criatividade!
Por isso, as páginas de um site devem ser bem elaboradas com
conteúdo de qualidade e que conquistem a atenção dos visitantes.
Como diz o ditado “A pressa é inimiga da perfeição”, uma página só
deve ser publicada após seu texto e imagens serem revisados diversas
vezes e se possível, por pessoas diferentes.
O texto deve possuir uma estrutura lógica, coerente e bem organizada.
É recomendado utilizar como título da página o mesmo conjunto de
palavras-chave escolhido e caso o texto seja muito extenso, sua divisão
em subtópicos é uma boa prática.
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4.1.1.4 Links internos
Quando uma empresa projeta um site ela sabe exatamente onde se
encontra cada texto, imagem, artigo, enfim, ela conhece o caminho
para chegar em cada assunto.
Porém, um site não é feito para ser acessado somente por quem o
projetou e com certeza você não estará ao lado de cada visitante lhe
ensinando a navegar.
Sendo assim, é muito importante que o site tenha uma arquitetura de
informação bem elaborada, facilitando a navegação do visitante para
as diversas páginas disponíveis.
Os links internos são ótimos recursos para relacionar uma página de
conteúdo a outras páginas de conteúdo. Quanto mais tempo elas
conseguirem conquistar a atenção dos visitantes, mais relevante o site
se tornará.
Logicamente, a qualidade do conteúdo das páginas é que determinará
o seu sucesso.
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Abaixo segue um exemplo extraído do site Linking Sites, acesse e
perceba a aplicação destes conceitos:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br/blog/dicas-para-otimizacao-de-sites
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4.1.1.5 Análise de performance
A prática de SEO envolve uma série de conceitos e atividades e devem
ser estudadas profundamente.
Em geral, tudo o que uma empresa fizer para melhorar a qualidade do
seu conteúdo, a velocidade de suas páginas e a arquitetura de
informação, surtirão efeitos positivos no posicionamento do site.
Mas como avaliar tudo isto?
Existem diversas ferramentas que realizam um verdadeiro raio-x de
sites e fornecem informações valiosas sobre pontos de melhoria. No
desenvolvimento do site da Linking Sites foram utilizados: Google
Webmasters, SEOQuake, WooRank, Moz, AHRefs, entre outras.
Cada uma delas contribuiu para que as páginas fossem melhoradas em
pontos e elementos diferentes e os resultados foram altamente
satisfatórios.
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4.1.2

Email marketing

As técnicas de email marketing sofreram muitas atualizações nos
últimos anos mas continuam sendo uma ótima ferramenta de
divulgação de marcas, produtos e serviços.
Mas é preciso saber utilizar esta ferramenta para que suas campanhas
não tragam resultados inversos ao esperado, antigamente, era comum
as empresas enviarem uma tonelada de emails para uma lista de
contatos comprada, porém, atualmente esta prática é fortemente
repudiada na Internet e pode trazer muitos prejuízos para o site da sua
empresa.
A melhor forma para se obter o email de um contato é a forma
espontânea, por isso, apenas produzir conteúdo de qualidade também
não é o suficiente, é preciso que suas páginas sejam elaboradas
permitindo que seus visitantes facilmente assinem sua newsletter, seu
blog ou qualquer outro canal que você tenha disponível e que
permitam também que facilmente ele possa se descadastrar quando
não quiser mais receber conteúdo do seu site.
Esta é a era da livre escolha, onde cada um decide o que é relevante
para si próprio, guarde bem esta dica.

16

Abaixo você pode visualizar o cadastro para receber artigos e matérias
do site Linking Sites, aproveite e cadastre seu email para ficar
atualizado sobre novas publicações:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br
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4.1.3

Links patrocinados e busca orgânica

Muitas vezes na divulgação de um site, surge uma dúvida muito
comum que é: seria melhor investir na divulgação do site utilizando
links patrocinados ou investir na melhoria contínua do site para que as
páginas ganhem posições nos resultados da busca orgânica?
Na verdade estas duas alternativas podem ser trabalhadas
simultaneamente.
Os links patrocinados podem fazer com que suas páginas sejam vistas
rapidamente por novos visitantes e dependendo do volume de vendas
que eles gerem podem oferecer uma boa relação entre custo e
benefício.
A melhoria contínua das páginas de um site, utilizando-se os conceitos
de SEO (Search Engine Optimization), também trazem grandes
benefícios a curto, médio e longo prazo.
A curto prazo, as páginas ficam mais rápidas e atraentes e geram uma
ótima experiência de navegação, transmitindo mais confiança e
segurança aos visitantes.
A médio prazo, com o progresso do trabalho de otimização das páginas
elas começam a subir nos resultados de pesquisa e quanto mais se
aproximam da primeira página de resultados do Google mais
oportunidades de negócios são trazidas para a empresa.
E finalmente a longo prazo, os trabalhos realizados de otimização das
páginas são mais duradouros, pois uma vez que uma página do site
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chega às primeiras posições do Google, somente quando outros sites
realizarem um trabalho melhor ou igual ao seu poderão de fato
desbancar sua posição nos resultados de pesquisa.
No site Linking Sites não foram utilizados links patrocinados até o
momento da realização deste eBook, todo o site foi desenvolvido com
o propósito de obter boas posições através da melhoria contínua das
páginas. Inclusive, a elaboração deste conteúdo, além de levar
informações e ótimas dicas para as empresas, também contribuirão
fortemente para atingir estes propósitos.
Mas já é possível avaliar agora mesmo os resultados destes trabalhos,
faça uma pesquisa no Google por “divulgação de marcas e produtos”,
“dicas para otimização de sites“, ”o que fazer em tempos de crise” e
analise os resultados, pesquise utilizando acentuação e sem
acentuação e compare as duas pesquisas.
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4.1.4

Marketing de conteúdo

O Marketing de Conteúdo é toda forma de criação, divulgação e
compartilhamento de conteúdo para captar, orientar e informar
clientes. Os tipos de conteúdo mais utilizados atualmente são vídeos,
artigos em blogs, infográficos, guias de usuários, manuais de
instruções, livros digitais, white papers e qualquer outro tipo de
conteúdo onde o objetivo seja levar informação para as pessoas.
É importante fazer a ligação entre o Marketing de Conteúdo e o seu
negócio, por exemplo, sua empresa vende pneus. Além de promover o
produto pelas suas características e preço, é preciso criar conteúdo
para divulgá-lo, seu site poderia conter uma matéria informando a
melhor calibragem dos pneus para viagens de longa e curta duração, a
importância de verificar constantemente a calibragem dos pneus para
evitar seu desgaste indevido, um vídeo demonstrando como trocar
rapidamente um pneu furado, enfim, conteúdo que irá informar e
chamar a atenção de clientes para o seu negócio.
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Veja um exemplo do blog da Linking Sites:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br

Neste exemplo, foram trabalhados três assuntos em artigos diferentes
que além de levar informação relevante para as pessoas, podem trazer
oportunidades de negócios para a empresa.
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4.1.5

Redes sociais

As redes sociais merecem uma posição de destaque dentro do Inbound
Marketing e não poderia ser diferente porque atualmente são raras as
pessoas que não possuem um perfil no Facebook, Google+, Pinterest,
Twitter, Instagram e diversas outras. As pessoas passam muitas horas
do dia conectadas, consumindo, gerando e compartilhando conteúdo.
Embora existam diversas ferramentas para divulgação, o nosso foco
será na relação entre as publicações nas redes sociais e
desenvolvimento de sites.
Simplesmente copiando a URL de uma das páginas de um site e
colando em uma publicação na rede social, já é suficiente para criar um
link entre ela e o site de sua empresa, podendo editar o texto e
compartilhar com amigos e pessoas que curtem sua página.
Tendo por base, sempre oferecer conteúdo de qualidade, esta é uma
boa prática para trazer tráfego para o site e criar oportunidades de
negócios.
Mas preste bem atenção, uma pessoa está navegando nas redes
sociais, altamente envolvida com amigos, seguidores, imagens, vídeos,
notícias e conversas, se a sua publicação for capaz de desviá-la para
seu site é preciso que o seu conteúdo seja extremamente relevante
para que ela continue lendo e consumindo novas páginas, por isso
ressaltamos novamente a importância na elaboração de conteúdo de
qualidade, não é fácil concorrer com redes sociais.
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A publicação abaixo foi ativada em conjunto com a liberação do
download deste eBook no site da Linking Sites, acesse a página no
Facebook e clique na publicação para visualizar o efeito na prática:

Fonte: https://www.facebook.com/lnkgsites/
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Quando o usuário aperta na imagem no facebook a página para
download do eBook é carregada gerando mais tráfego e oportunidades
para o site:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br/downloads/inbound-marketing-e-desenvolvimento-de-sites
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4.2 Converter visitantes em leads
Para entender como converter um visitante em lead, primeiramente
vamos entender o que é um visitante e o que é um lead.
Um visitante pode ser qualquer pessoa que esteja acessando seu
conteúdo, tendo ele encontrado sua página através do Google, das
redes sociais, email marketing ou qualquer outra forma.
Um lead é um termo de marketing utilizado para descrever o registro
do cadastro de uma pessoa ou empresa que esteja interessada nos
seus produtos e serviços.
Logo, deduzimos que encontrar uma forma de estimular o visitante a
realizar o cadastro espontâneo no seu site é o seu e o nosso desafio.
Uma das formas mais eficientes para atingir este objetivo é através de
um formulário solicitando informações do visitante e aqui vamos citar
quatro dicas que podem auxiliar muito na conversão de um visitante
em lead:
1) Crie o anúncio o mais envolvente possível de uma forma que seja
praticamente irresistível e atraia a atenção do seu visitante
despertando sua curiosidade;
2) Seu texto deve responder claramente por que o visitante deveria
fornecer seus dados pessoais, qual o valor das informações que ele
irá encontrar e quais possíveis problemas que ele tenha que seu
anúncio têm a intenção de resolver;
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3) Evite solicitar informações muito detalhadas neste momento pois a
menor dificuldade pode afastar o visitante. Informações mais
detalhadas poderão ser coletadas no decorrer do processo a medida
que a relação com seu potencial cliente vai se estreitando;
4) Evite colocar links para outras páginas do seu site nesta página,
afinal foi um trabalho duro e difícil trazer seu visitante até ela, não
desperdice esta chance.
Não sabemos exatamente como você chegou até este eBook, mas se
foi através da página Inbound Marketing e desenvolvimento de sites
você irá lembrar que a única opção disponível nela era justamente o
botão “Baixe o eBook”.
Veja a tela logo abaixo, acesse a página e analise:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br/downloads/inbound-marketing-e-desenvolvimento-de-sites
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Existem diversas formas para captar as informações de um visitante e
convertê-lo em um lead. Na verdade, cada página do seu site pode ser
transformada em geradora de leads, basta utilizar a criatividade e
colocar as ideias em prática.
O site Linking Sites possui diversas formas para atingir este propósito,
navegue e analise cada página e o seu potencial.
O mais importante é elaborar o site com um conteúdo de qualidade
para que tudo seja natural e não sobrecarregue o visitante com
solicitações repetitivas, pois caso contrário ele abandonará
rapidamente o seu site.
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4.3 Converter leads em clientes
Até agora todas as ações e modificações sugeridas anteriormente
foram extremamente úteis para gerar tráfego para o seu site e um
cadastro qualificado de leads (O livro Inbound Marketing de Brian
Halligan e Dharmesh Shah é uma ótima referência para se aprofundar
neste assunto).
Se você navegou pelo site Linking Sites deve ter percebido vários
formulários distribuídos nas páginas, cada um com uma finalidade
diferente. Até a elaboração deste eBook existem seis páginas de
captação de informações de visitantes, cada uma contendo um
formulário, são eles:
 Home:
Formulário criado para captar informações de quem queira receber
a Newsletter;
 Desenvolvimento de sites:
Formulário criado para captar informações de quem queira receber
uma avaliação gratuita do seu próprio site;
 Consultoria em SEO:
Formulário criado para captar informações de quem queira receber
uma avaliação gratuita do seu próprio site;
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 Email Marketing:
Formulário criado para captar informações de quem queira receber
um email demonstrativo do serviço oferecido pelo site;
 Inbound Marketing e desenvolvimento de sites:
Formulário criado para captar informações do visitante e executar o
download deste eBook;
 Contato:
Formulário criado para captar informações do visitante e ao mesmo
tempo oferecer um canal de comunicação com o proprietário do
site.
Perceba que em cada página de captação acima, os interesses dos
visitantes podem ser totalmente diferentes. Como o negócio da Linking
Sites é desenvolver sites, o ponto inicial de maior atenção para a
empresa será aquele onde os contatos estiverem solicitando avaliações
gratuitas sobre seus sites.
Todos os outros leads conquistados através das outras páginas de
captação também são importantes, mas é preciso estratégia e
planejamento para ir preparando estes leads para próximos estágios
até atingirem o objetivo principal que seria o desenvolvimento dos
seus sites.
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Veja, por exemplo, a página sobre email marketing. O visitante se
interessa pelo serviço oferecido no site e solicita um email
demonstrativo:

Fonte: http://www.linkingsites.com.br/servicos/email-marketing
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No email demonstrativo enviado ao visitante, que agora já é um lead,
são transmitidas as informações sobre o email marketing e também
um link, caso ele tenha interesse, para solicitar uma avaliação gratuita
do seu site.
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Note que todo este processo acontece de forma natural e espontânea,
baseado nas requisições do próprio visitante e somente será bem
sucedido se o seu site oferecer conteúdo de qualidade e soluções para
resolver possíveis problemas das pessoas e empresas.
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5 Conclusões
O Inbound Marketing não é modismo. Seus conceitos mudaram a
forma de como fazer marketing e consequentemente a forma como
desenvolver sites.
O maior desafio que as empresas enfrentam atualmente é conseguir
acompanhar todas essas mudanças tecnológicas e colocá-las em
prática rapidamente, são diversos conceitos e tendências que para
serem compreendidos consomem um tempo considerável e acabam
por desviar o foco da empresa.
Este é um caminho inevitável e sem retorno, a tecnologia facilitou a
vida dos consumidores permitindo que quase tudo esteja disponível a
qualquer tempo e complicou a vida das empresas porque quem não
estiver no lugar certo e na hora certa poderá ficar para trás.
Buscar uma boa parceria para manter a empresa atualizada e
otimizada no segmento de Internet deixou de ser uma opção para ser
uma necessidade e tudo isto é muito saudável porque permite que
cada empresa direcione o foco para o seu próprio negócio, melhorando
a qualidade dos seus produtos e serviços.
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