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 INBOUND MARKETING: FORMAS PARA A CAPTAÇÃO DE CLIENTES OS USOS 

DESSA ABORDAGEM1 

 

Hélison Ferreira LEEHER2 

Taís Steffenello GHISLENI3 

Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS 

RESUMO  

O inbound marketing vem se sobressaindo em relação às estratégias de marketing 

tradicionais, pois se trata de uma forma de captação de clientes que não requer a abordagem 

direta, mas sim indireta e que gera resultados positivos para a empresa. O objetivo deste artigo 

é analisar as ferramentas de captação de clientes no inbound marketing, através de um estudo 

de caso do programa RD Station, desenvolvido pela empresa Resultados Digitais. Como 

objetivos específicos, pretende-se: caracterizar as diferenças entre o outbound e o inbound 

marketing; estudar o conceito lógico do programa RD Station; descrever quais são as 

ferramentas utilizadas no inbound marketing; e analisar a importância do programa RD 

Station como diferencial para empresas do segmento digital. Esta pesquisa é qualitativa e do 

tipo estudo de caso, com as técnicas: observação direta, entrevista semiestruturada e análise 

do software RD Station. Os resultados demonstram que o inbound marketing tem se mostrado 

uma abordagem de marketing eficaz para o cenário online, embora seja uma metodologia de 

médio e longo prazo. Contudo, o lead que faz a aquisição de um produto ou serviço mediante 

estratégias de inbound é um lead que tem informações relevantes, fazendo com que seja mais 

fácil o processo da próxima aquisição. 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing Digital; Inbound marketing; RD Station. 

 

 

ABSTRACT  

Inbound marketing has stood out in relation to traditional marketing strategies, since it is a 

form of customer acquisition that does not require a direct approach, but rather indirect and 

that generates positive results for the company. The aim of this article is to analyze the tools 

of capturing customers in inbound marketing, through a case study of the RD Station 

program, developed by the company Digital Results. As specific objectives, we intend to: 

characterize the differences between outbound and inbound marketing; Study the logical 

concept of the RD Station program; Describe the tools used in inbound marketing; And 

analyze the importance of the RD Station program as a differential for companies in the 

digital segment. This research is qualitative and of the type of case study, with the techniques: 

direct observation, semistructured interview and RD Station software analysis. The results 

demonstrate that inbound marketing has proven to be an effective marketing approach for the 

online scenario, although it is a medium- and long-term methodology. However, the lead that 

makes the acquisition of a product or service through inbound strategies is a lead that has 

relevant information, making the process of the next acquisition easier. 

KEYWORDS: Digital Marketing; Inbound marketing; RD Station. 
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3 Orientadora. Publicitária, Doutora em Comunicação Midiática pela UFSM – Universidade Federal de Santa 

Maria. Professora do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. E-mail: 

taisghisleni@yahoo.com.br 
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 INTRODUÇÃO 

 

Segundo estudo da IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), importante órgão de 

publicidade online, o marketing digital permanece em crescimento, com registro de 14% de 

acréscimo em 20154. Essa evolução do marketing digital transforma o mercado publicitário, 

oferecendo novas ferramentas, estratégias de sedução do público-alvo e de captação de 

clientes. São os novos tempos mudando o mundo, inclusive o mundo do marketing, pois 

conforme já foi observado por Kotler e Armstrong (1999, p. 13): “o marketing opera em um 

ambiente dinâmico global. Toda década exige que os gerentes de marketing pensem de novo 

em seus objetivos e práticas. As mudanças rápidas podem tornar as estratégias de sucesso de 

ontem rapidamente desatualizadas”. 

Em tempos de crise ou de encolhimento do mercado, quem sofre o primeiro corte é a 

comunicação, equívoco cometido por grande maioria das empresas. Este trabalho tem como 

objeto de estudo o inbound marketing, ou seja, uma abordagem de marketing que vem 

ganhando cada vez mais força e espaço nos investimentos publicitários. Trata-se, antes de 

tudo, de compreender melhor os desejos dos novos consumidores da era digital. Dessa forma, 

com a economia vigente em 2017, novas formas de captação e manutenção de clientes têm 

sido criadas, e o Inbound marketing é uma abordagem eficaz, pois trabalha com o 

denominado marketing de conteúdo.  

O marketing de conteúdo consiste, basicamente, em oferecer um conteúdo relevante 

para o cliente, a fim de que, ao interessar-se pelo material, o cliente potencial forneça alguns 

de seus dados, gerando uma troca de informações. Por essa razão, torna-se interessante 

abordar as ferramentas utilizadas pelo inbound marketing na captação de novos clientes, as 

formas de atrai-lo para esse “funil” do marketing e as etapas para que os leads5 sejam 

convertidos em vendas. 

No Brasil, uma empresa que vem ganhando destaque por saber se adequar a essa 

abordagem de marketing é a Resultados Digitais6. Dentre cases de sucesso, a Resultados 

Digitais tem demonstrado a capacidade que o inbound marketing possui para captar e manter 

clientes, especialmente por ela ter desenvolvido uma ferramenta própria, um software 

                                                
4 Disponível em: <http://www.8ecommerceagenciadigital.com.br/blog/marketing-digital-cresceu-14-e-vai-

continuar-crescendo-apesar-da-crise/> Acesso em: 28/10/2016. 
5 Lead é o usuário que faz parte de um cadastro online de possíveis consumidores de uma marca, produto ou 
serviço, isto é, um cliente potencial. (ROCK CONTENT, 2014, online). Disponível em: 

<http://marketingdeconteudo.com/o-que-e-lead/> Acesso em: 28/10/2016. 
6 Site: <http://resultadosdigitais.com.br/> Acesso em: 05/08/2016.  
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chamado RD Station. Esse software automatiza todos os processos do inbound e também 

funciona como mecanismo de análise do que está funcionando quanto às estratégias 

utilizadas.   

A importância do RD Station está relacionada com a digitalização dos processos. 

Além disso, essa é uma ferramenta ao alcance de pequenas, médias ou grandes empresas, uma 

forma de controlar as métricas nas plataformas online e de se ter noção do seu alcance, a fim 

de verificar se a marca realmente está conversando com seu público-alvo. 

O RD Station consiste em um programa com uma interface simplificada para que as 

empresas tenham certa facilidade ao utilizá-lo no momento de elaborar suas estratégias de 

comunicação online, sejam para aquisição de fãs, para a venda de produtos ou para a fixação 

da marca. De modo geral, o sistema consiste nas seguintes etapas: atração, conversão, relação 

e análise.  

A partir do contexto exposto, esta pesquisa tem como problemas norteadores os 

seguintes questionamentos: Como o inbound marketing vem se mostrando útil para a captação 

de clientes? Quais os usos, estratégias e técnicas que podem ser aplicados nessa abordagem de 

marketing? 

O objetivo geral é analisar as ferramentas de captação de clientes no inbound 

marketing, através de um estudo de caso do programa RD Station, desenvolvido pela empresa 

Resultados Digitais. Como objetivos específicos, pretende-se: caracterizar as diferenças entre 

o outbound e o inbound marketing; compreender o conceito lógico do programa RD Station; 

descrever quais são as ferramentas utilizadas no inbound marketing; e analisar a importância 

do programa RD Station como diferencial para empresas do segmento digital. 

Tendo em vista de que o inbound marketing é uma abordagem mercadológica muito 

recente, esta pesquisa tende a desvendar conceitos e processos, o uso das ferramentas e como 

os clientes são seduzidos por suas estratégias e táticas de marketing, que fazem parte 

especificamente da era digital. Quando se fala em inbound marketing nos dias de hoje, ainda 

se ouvem muitos questionamentos, especialmente no Brasil, onde a abordagem recentemente 

está se tornando reconhecida. Esse é um dos fatores que justificam a importância da pesquisa, 

pois o inbound marketing surgiu nos Estados Unidos nos últimos anos, sendo proposto como 

uma ferramenta – ou um conjunto de ferramentas – que revolucionaria o mercado. 

 Com este trabalho, pretende-se contribuir com informações que ajudem a compreender 

os usos do inbound marketing e, também, ajudem a propagá-lo como uma abordagem 

diferencial de marketing, pois se acredita que seja a forma mais assertiva de captação de 
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novos clientes. Além disso, contribuir com uma visão acadêmica do tema será de grande 

importância para os alunos do curso de Publicidade e Propaganda, para que se discuta mais 

sobre marketing digital, já que é uma tendência que não está somente de passagem, pelo 

contrário, é uma realidade no âmbito da comunicação publicitária.  

É fato que quando surge uma nova tecnologia, algumas das ferramentas tradicionais 

tendem a perder um pouco de sua força e relevância no mercado, porém, sem deixar de 

existir. Se o mundo já é tão digital, que nossas vidas hoje circulam por meio de um 

smartphone, analisar práticas e usos próprios dessas tecnologias agrega conhecimento 

relevante para a vida de qualquer profissional, especialmente os publicitários.  

Com esta pesquisa, espera-se entender e diferenciar o outbound marketing do inbound 

marketing, bem como as ferramentas usadas para se caracterizar o inbound marketing, para, 

dessa forma, compreender as diferenças e vantagens entre as agências de publicidade que 

usam e aplicam essa metodologia e suas concorrentes.  

O trabalho inicia com a abordagem dos conceitos de marketing e marketing digital, a 

partir de autores como: Cláudio Torres (2009), Tércio Struzel (2015) e Philip Kotler (1999). 

Em seguida, é apresentada a metodologia da pesquisa, que utilizou três diferentes técnicas de 

coleta de dados, sendo elas: observação direta intensiva com empresas voltadas ao digital que 

utilizam a metodologia do inbound marketing; análise do software RD Station, para poder 

compreender as estratégias e vantagens oferecidas, assim como suas ferramentas; e entrevistas 

semiestruturadas com três empresas do segmento digital em Santa Maria/RS. 

  

2 MARKETING 

 

Existem várias formas de se abordar o marketing: o que é, quais suas funções, de que 

forma positiva ele pode agregar algo a uma empresa, marca, produto, serviço ou organização. 

Para o propósito desde trabalho, é relevante referir alguns desses conceitos e noções sobre o 

marketing, iniciando pela seguinte afirmação de Rocha (1999, p. 15): “marketing é uma 

função gerencial, que busca ajustar a oferta da organização a demandas específicas do 

mercado, utilizando como ferramental um conjunto de princípios e técnicas”. Assim, o autor 

complementa que o marketing “pode ser visto, também, como um processo social, pelo qual 

são reguladas a oferta e a demanda de bens e serviços para atender as necessidades sociais” 

(Ibid.).  
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Como visto, não é uma tarefa simples ou fácil, pois depende de muita pesquisa de 

mercado, para se conhecer realmente quais são as necessidades, desejos e anseios de 

determinado público. Somente assim, o marketing será um diferencial na empresa, para que 

ela não invista em uma linha de produtos ou marcas que façam as mesmas coisas que os 

concorrentes, e acabe não agregando algo para o seu consumidor final.   

Por essa razão, é preciso saber da melhor maneira possível quais são as reais 

necessidades do consumidor. Como explica Martins: 

 
À época, ainda meio precário e vacilante, é bem verdade. Mas é exatamente isto o 
que convencionamos chamar de conceito de marketing: saber antecipadamente as 

características comportamentais, culturais, estéticas, psicológicas etc, do Sr. Target; 

com podemos homogeneizá-lo em seguimentos; quanto dinheiro ele está disposto a 

gastar; onde ele vive e trabalha; qual seu perfil familiar... são quase infindáveis as 

variáveis que poderemos encontrar! (MARTINS, 2010, p. 12). 

 

Sendo assim, marketing é arte de atribuir valor, qualidade a tal marca, para fazê-la 

realmente importante no cotidiano do público-alvo, a fim de que, quando ele adquira um 

produto ou serviço, isso possa, de alguma forma, facilitar o seu dia a dia. Porém, estratégias 

de marketing são elaboradas antes mesmo de se haver o produto, pelo fato de que é necessário 

saber do que as pessoas estão realmente precisando ou desejando, se há uma lacuna de 

mercado em que a empresa possa se encaixar. Segundo Tavares (1998), o valor da marca 

baseado no consumidor é positivo, pois ocorre quando o consumidor está familiarizado com 

ela e sustenta, na memória, alguma associação favorável e única dessa marca. A resposta 

favorável do público, por sua vez, aumenta a receita, reduz os custos e aumenta os lucros.  

Quando identificada tal necessidade do público, é desenvolvido um produto que 

atenda ao máximo as expectativas, bem como uma empresa possa haver um retorno financeiro 

ao estimular seu consumo. Para Bonne e Kurtz (2009, p. 8), isso requer a análise de 

“informações precisas para desenhar ou produzir produtos ou serviços que estão de acordo 

com as expectativas do comprador, satisfazer preferências do consumidor e criar e manter 

relacionamentos com consumidores e fornecedores”.  

Quando se pensa em necessidades e desejos humanos, isso é algo que se manifesta 

desde os primeiros momentos de vida da pessoa, quando há necessidade de bens de consumo 

essenciais, como: leite materno, banho e medicamentos. E desde então, quando o indivíduo 

começa a tomar conhecimento das coisas ao redor, necessidades, anseios e desejos vão 

tomando outras proporções. As crianças, hoje em dia, em seguida passam a desejar ter 

brinquedos, videogames, smartphones e toda a tecnologia possível que as rodeiam. Ainda que 

as crianças não tenham poder de compra, já se tornam influenciadores dentro de casa, dando a 
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sua família informações sobre as marcas, exigindo e fazendo com que seus pais adquiram tais 

produtos.  

Com o passar do tempo, as pessoas vão se modificando e estabelecendo novos desejos 

e novas necessidades, seguindo o exemplo de um bebê e após uma criança, os adolescentes 

começam a pensar de maneira diferente, vão deixando de lado alguns costumes, e sendo fieis 

a alguns produtos, pelo fato de acompanharem seus pais. Enfim, passam a ser consumidores 

ativos de marcas ou produtos. 

Conforme explica Kotler (1998, p. 27), as pessoas “têm preferências marcantes por 

versões e marcas específicas de bens e serviços básicos. As necessidades e os desejos das 

pessoas de hoje estão confusos”. Cada vez mais são confundidas as necessidades básicas de 

bem-estar, com alguns desejos de posse, de ter algo que seja tendência, ou até mesmo por 

influência de outros, nos mais diversos meios. 

Os desejos e necessidades se confundem muito neste momento, porque eles não são os 

mesmos para outras pessoas em outro contexto de espaço e tempo. Os desejos de 

alimentação, por exemplo, tendo em vista o âmbito regional que se vive no Sul do País, 

poderia ser um churrasco, e isso já seria diferente de uma pessoa que mora em uma região 

mais quente do país, como o Nordeste. Desejos e demandas são, portanto, específicos para 

cada pessoa, em cada lugar e momento e, ainda, influenciados por outros fatores: 

 
Embora as necessidades das pessoas sejam poucas, seus desejos são muitos. Os 

desejos humanos são continuamente moldados e remoldados por forças e 

instituições sociais, incluindo igrejas, escolas, famílias e empresas. Demanda são 

desejos por produtos específicos, respaldadas pela habilidade e disposição de 

comprá-los (KOTLER, 1998, p. 27). 

 

Na economia em que vivemos atualmente, o profissional do marketing precisa se 

sobressair oferecendo soluções efetivas e de acordo com o contexto, pois um passo errado 

pode ser o fracasso de uma marca e ou empresa. Sobre a importância do marketing nesse 

aspecto, o autor considera que se amplia “à sociedade como um todo, pois foi por meio dele 

que novos produtos foram introduzidos no mercado e apresentados aos consumidores. E 

também foi por meio de marketing que tais produtos conquistaram aceitação e têm facilitado 

ou melhorado a vida das pessoas (KOTLER, 2012, p. 2). 

Dentre as tarefas fundamentais de marketing, estão: agregar determinado valor a uma 

marca ou a um produto; estabelecer quais seus pontos de venda; determinar estratégias 

capazes de dar visibilidade à marca; definir público-alvo, entre outras. Em uma época em que 

se tem vários meios e maneiras de vender, um dos meios que vem ganhando mais espaço é o 
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e-commerce7, um meio que, no princípio, oferecia muita desconfiança, mas, por fim, já virou 

hábito à medida que mais pessoas fazem compras via web.  

Para Kotler (2012), os profissionais de marketing devem ser ágeis, quando se projeta 

um novo produto, bem como, estipular preços, aonde e como vender e de que forma oferecer 

tais serviços e como investir em propaganda. Essas tomadas de decisões dever ser feitas com 

a maior rapidez possível, pois o marcado não o espera, e as formas de comunicar são diversas 

e mudam constantemente. 

Dentro do mix de marketing, Kotler (1998) identifica os 4Ps do marketing: produto, 

preço, praça e promoção, cada um com suas respectivas funções. O produto é o bem real que 

a pessoa vai adquirir, e estará disposta a pagar por aquilo que irá ser a solução para o seu 

devido problema. Para o próprio produto, existem seus níveis de divisões: básico, real e 

ampliado. 

O nível básico está no que ele realmente vai solucionar, que são os problemas, 

revelando a importância que ele terá perante o seu comprador. O nível básico está na forma, 

padrão de qualidade que ele está sendo oferecido; e o nível ampliado corresponde ao plus de 

qualidade que o bem material poderá oferecer ao seu consumidor. Além de seus níveis, 

existem os bens tangíveis, que são os bens materiais, isto é, aqueles que podemos tocar e 

realmente usar, e os intangíveis, que são os serviços que usamos, porém não podemos tocar de 

fato. 

 
Portanto, um produto é mais do que um simples conjunto de aspecto tangíveis. Os 

clientes tendem a vê-los como um pacote de benefícios que lhes satisfaz as 

necessidades não apenas físicas, mas também emocionais. Ao desenvolver um 

produto real e descobrir meios de ampliá-lo, a fim de criar um conjunto de 

benefícios que o torne mais atraente para o cliente (BASTA et al., 2005, p. 35).  

 

Quando se fala em preço, se pensa instantaneamente, no valor a que tal produto é 

atribuído. Para isso, existem inúmeras maneiras de se precificar um produto, porém cada 

empresa/organização estabelece suas respectivas estratégias de preço. Já quando se pensa em 

praça, significa onde seu produto vai ser comercializado, de que forma ele vai chegar até seu 

público-alvo e como seu consumidor terá o primeiro contato, ou seja, os canais de 

distribuição. A promoção do produto vai além dos benefícios da empresa para o consumidor, 

é todo um processo de relacionamento entre empresa e o seu respectivo público-alvo. 

                                                
7 E-commerce, que em português significa comércio eletrônico, é um formato de comércio que realiza suas 

transações financeiras por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores, tablets ou 
smartphones. Um exemplo prático deste tipo de comércio, é comprar ou vender produtos em lojas virtuais. 

Disponível em: <www.pt.wikipedia.org> Acesso em: 28/09/2016.  

 

http://www.pt.wikipedia.org/
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Portanto, é a partir da promoção que o produto/marca consegue fazer um fortalecimento de 

posicionamento perante o consumidor.  

Segundo Berkowitz et al. (2003, p. 8), há quatro fatores necessários para que o 

marketing possa acontecer “... (1) duas ou mais partes (indivíduos ou organizações) com 

necessidades não satisfeitas; (2) desejo e capacidade das partes em satisfazê-las; (3) um canal 

para que as partes possam se comunicar; (4) algo para ser trocado.” Pode-se assim inferir que 

o marketing não tem razão de ser se não houver a oferta correspondente a uma necessidade ou 

demanda, tanto do consumidor final, bem como de lojas e varejistas do mercado, que façam a 

revenda de tais produtos ou serviços. A necessidade ou demanda é subjacente a todo esforço 

de marketing. Quando ocorre o vínculo entre produto e necessidade, desde que haja como 

recompensa o valor atribuído a esse bem, é criada uma reação em cadeia em que ambas, 

necessidade e oferta, cooperam. 

 

2.1 MARKETING DIGITAL 

 

As pessoas estão expostas às tecnologias que facilitam seu dia a dia, tornando o ser 

humano conectado na maior parte do seu dia, seja pela forma que for, tanto pelo seu 

computador de casa ou escritório, pelo smartphone, que é seu companheiro o dia todo, tablets, 

smart tv e mais uma infinidade de outros hardwares que vêm surgindo no mercado 

tecnológico. Associa-se isso ao fácil acesso à internet de conexão sem fio nos dispositivos, 

que são de fácil transporte, fazendo de seu usuário uma pessoa sempre exposta a receber 

alguma influência digital nesse âmbito. 

Com isto, as pessoas podem pesquisar, namorar, comprar, vender, votar, conversar, 

fazer trocas de imagens, vídeos, áudios, reuniões tudo isso em tempo real e com qualidade de 

serviço. Mesmo o Brasil possuindo umas das piores taxas de envio de dados, com Internet 

muitas vezes lenta, não impede que seja realizada uma infinidade de tarefas, enfim, são 

inúmeras funções possíveis diante de um equipamento que possua conexão à internet.  

Porém como afirma Vaz (2011, p.44) “...estamos longe de entender como a Internet 

transformará nossas vidas nas próximas décadas quanto estamos de entender os mistérios do 

universo”. O marketing conseguiu encontrar uma forma de se adaptar a essas novas mídias, 

fazendo do marketing digital uma ótima maneira para 

empresas/marcas/produtos/organizações, se exporem de uma forma em que seu público estará 

presente e aberto a ser sensibilizado por suas respectivas campanhas publicitárias. Sendo 
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assim, é de suma importância fazer investimentos para se destacar perante os concorrentes no 

meio digital.  

Dessa maneira as próprias mídias digitais estão se adaptando. O Facebook ADS8, que 

tem como objetivo auxiliar seus usuários a montarem campanhas publicitárias, mais eficazes 

perante seu público-alvo, possibilita especificar/personalizar um nicho de mercado e 

acompanhar seus anúncios durante o período de investimento. Também, neste ano a 

plataforma Instagram ADS9, aderiu esse tipo de serviço para seus usuários, por ser 

anteriormente restrito a empresas de grande porte. Configurou-se, assim, um período de 

testes, até chegar nos dias de hoje, em que empresas de diferentes portes conseguem anunciar 

seus produtos nessa mídia.  

Um pouco diferente do Facebook, o Instagram tem o foco principal em fotos, pois sua 

própria função é esta: compartilhar momentos através de fotos, então ele possui alguns 

recursos únicos, tais como: carrossel de fotos (com até cinco fotos diferentes, em que o 

usuário não precisa baixar para olhar outras imagens, apenas deslocá-las para o lado), também 

aonde se encontra um botão que pode ser utilizado para encaminhar o usuário para fazer 

compras ou até mesmo para levar direto ao site da empresa/marca, e, assim, ter uma melhor 

ideia do que se trata a oferta. 

Segundo Vaz (2011, p. 44), “falemos de conceitos, não de fórmulas. Falemos de 

milênios de interação entre seres humanos”, ou seja, é preciso entender a internet como um 

todo, pois é uma rede mundial de pessoas, e não simplesmente de máquinas. Trata-se de um 

ambiente onde pessoas se comunicam, trocam experiências, fazem declarações, se mantém 

informadas, sendo assim uma infinidade de ações.  

Assim, é necessário adequar-se a essa mídia digital, com uma linguagem muito mais 

rápida e dinâmica do que as chamadas mídias tradicionais, pois as redes sociais se tornaram 

um ótimo caminho para se manter o mais próximo possível de seus clientes, com isso, é 

possível entendê-los melhor, e conseguir personalizar cada vez mais suas campanhas 

publicitárias. É possibilitada, assim, a essas empresas ou marcas, a oportunidade de uma 

comunicação direta com o público, podendo eliminar certos ruídos que possam surgir de 

                                                
8 Facebook Ads são anúncios publicitários veiculados dentro da própria plataforma, o Facebook possui diversas 

ferramentas para auxiliar na criação de campanhas mais eficazes. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org> 

Acesso em: 05/10/2016.  
9 O Instagram Ads é a plataforma de anúncios do Instagram, nela, os posts patrocinados são veiculados nos 

formatos de fotos, vídeos e carrossel de imagens, a ferramenta pode ser usada para gerar cliques e conversões no 
seu site, instalações de aplicativos, mais visualizações de vídeos. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org> 

Acesso em: 18/10/2016.  

 

http://www.pt.wikipedia.org/
http://www.pt.wikipedia.org/
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forma negativa, e isso é claro, usando a plataforma das mídias digitais, pode ser corrigida 

rapidamente.  

Com isso, tem-se noção do quanto a internet e os meios de comunicação digital 

existentes no momento são de suma importância, inclusive para as empresas, que podem 

investir nas mídias digitais, relativamente, valores mais baixos se comparados com os meios 

tradicionais. 

 

2.1.1 Outbound marketing versus Inbound marketing 

 

O outbound, por tender a utilizar investimentos massivos, acaba não conseguindo 

atingir somente o seu nicho de público específico, mas sim todas as pessoas que estejam 

presentes em um local ou ao alcance de um banner, outdoor, VT’s de televisão ou emissões 

de rádio. Isso pode acarretar estratégias equivocadas para algumas empresas ou marcas, pelo 

fato de não se conseguir conversar efetivamente com o público-alvo. Já o inbound marketing 

define-se como “um conjunto de estratégias que têm como objetivo atrair voluntariamente os 

consumidores para o site da empresa. É o contrário do marketing tradicional, e baseia-se no 

relacionamento com o consumidor em vez de propagandas e interrupções” (RESULTADOS 

DIGITAIS, 2014, p.4). 

Uma das formas de entender o outbound marketing é o título de marketing da 

interrupção, pois ele busca desviar o público-alvo daquilo que está fazendo em determinado 

momento, a fim de direcionar a atenção à mensagem que está sendo transmitida. Como 

resultado, por muitas vezes, tal mensagem acaba sendo direcionada ao público errado, que 

não sabe do que se trata tal produto ou marca e/ou não tem interesse em adquiri-lo.  

 Embora a estratégia do outbound esteja um pouco defasada nos dias de hoje, e 

servindo para empresas de grandes portes, ela ainda está presente, porque há empresas que 

acreditam em sua força, sua presença na memória do público-alvo. 

Já o inbound marketing, conhecido também como marketing da atração, vem sendo 

cada vez mais aceito nesse meio. Embora seja uma ferramenta de marketing muito recente, é 

de uma grande importância, pelo fato de que as pessoas também estão mudando: elas não 

querem mais ser interrompidas diretamente pelas marcas em seu cotidiano, além disso, 

quando desejam algo, buscam informações e contatos sobre produto ou marca. O consumidor, 

de modo geral, tem em suas mãos as ferramentas tecnológicas que possibilitam a pesquisa, e o 

exemplo maior disso é o smartphone: é como se o consumidor tivesse um mundo na palma da 
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mão, onde pode buscar o que quiser, escolhendo inclusive se será interrompido nesse 

processo. 

 Isso significa que as empresas precisam ter conteúdos atrativos para esses clientes, 

pois é quando se gera a atração que se consegue a troca de informações com seu público, 

transformando empresas ou marcas em referência sobre o assunto. Como afirma Torres: 

 

Para conseguir trazer para seu site essa enorme audiência que está buscando 
informações ligadas ao seu negócio, você tem que considerar estratégia de 

marketing de conteúdo para seu site. Assim, é fundamental que você planeje, crie e 

publique conteúdo em seu site para torna-lo mais visível na Internet e mais atraente 

ao consumidor. Isso representa o marketing de conteúdo (TORRES, 2009, p. 72). 

 

Os meios utilizados para a veiculação da mensagem, no outbound marketing, são 

geralmente massivos (tradicionais) e, dessa forma, não é possível mensurar exatamente quem 

está sendo alcançado. Essa é uma perspectiva totalmente diferente do inbound, em que há 

ferramentas de informação e mensuração quase que instantâneas, pelo fato de que o meio 

usado é o digital, então a relação entre empresa e cliente é bastante rápida. Com isso, podem 

ser direcionadas campanhas publicitárias, já que é conhecido profundamente o perfil dos 

consumidores. Da mesma forma, podem ser monitoradas diariamente as respostas e os custos 

do investimento em cada tipo de estratégia, podendo-se pausar quando achar necessário, 

mudar o rumo ou reativá-lo também.  

O inbound marketing é formado por um conjunto de estratégias que consiste em atrair 

o público-alvo até a empresa, tendo como foco principal, o relacionamento com o 

consumidor. Nos dias atuais, o termo inbound marketing já é mais conhecido, pelo fato de que 

muitas empresas vêm aderindo a este tipo de estratégia no contexto digital. O público-alvo é, 

de certa forma, orientado ou educado a partir dos conteúdos gerados ou, pelo menos, 

disponibilizados pelas empresas. Isso faz com que os futuros clientes tenham mais 

informações sobre os produtos/marcas ou sobre assuntos relacionados ao segmento da 

empresa e, assim, pode-se gerar um poder de compra maior de seu público, que tende a estar 

bem informado. 

Um dos grandes diferenciais do inbound marketing é que toda e qualquer estratégia 

usada no meio digital, pode ser mensurada através de ferramentas de web analytics10, então é 

possível ter um perfil traçado de quem realmente é o público, quem consome os produtos 

                                                
10 Web analytics é o processo de medição, coleta, análise e a produção de relatórios de dados de navegação e 

interação com o objetivo de entender e otimizar o uso dos sites e páginas na Internet. Disponível em: 

<www.pt.wikipedia.org> Acesso em: 21/10/2016.  

http://www.pt.wikipedia.org/
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realmente, ou até mesmo, quem só observa e consome os produtos que estão liberados 

gratuitamente, mas que futuramente, pode se tornar um comprador. 

Há, assim, um melhor retorno sobre investimento, que é o que todas as empresas 

desejam, investir em seu produto, fazer com que ele tenha um valor agregado perante seu 

público-alvo, porém quando seu produto for vendido ao consumidor final, que o anunciante 

tenha um retorno positivo de tudo aquilo que foi investido, além de gerar produtos/serviços 

com mais qualidade aos seus clientes. 

O inbound marketing é subdividido em cinco etapas principais: 1) aumentar a 

visibilidade de seu produto/marca; 2) diminuir o custo no momento de aquisição dos seus 

produtos diante aos seus clientes; 3) atrair mais clientes que possam virar compradores; 4) 

produzir um conteúdo que gere relevância para seu público-alvo, fazendo com que seu 

consumidor esteja preparado para fazer a compra e sabendo disfrutar por completo o que o 

mesmo adquiriu e por final mas um dos mais importantes; 5) fazer com que o processo de 

venda seja prático e de fácil acesso a todos, que desde o início da pesquisa, até a compra final 

seja um processo ágil e de confiança, gerando assim cada vez mais proximidade, entre 

produto e consumidores. 

Em toda a metodologia do inbound marketing há uma sequência lógica de etapas, que 

são: atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Essas são partes que se completam no final 

do processo11. Atração é o momento em que a empresa começa a ser notada, pois é quando se 

diferencia dos demais pelo fato de produzir um conteúdo diferenciado, que possa ser relevante 

ao público, algo que seja digno de prender a atenção e, assim, agregar mais pessoas por livre 

arbítrio. Isso resulta em um público realmente interessado pelo conteúdo oferecido, gerando 

mais engajamento. Para isso, há alguns meios para atrair as pessoas, tais como redes sociais e 

blogs. O blog pode ser utilizado como uma estratégia de marketing de conteúdo, pois carrega 

consigo um dos pilares do inbound marketing: a produção e o compartilhamento de conteúdos 

pelo usuário. É, em resumo, uma ferramenta potencial de marketing, onde se podem tratar 

assuntos de maneira mais pessoalizada ou informal, podendo assim estreitar ainda mais a 

relação com os clientes. 

Porém, por mais que um blog ou um site possua um conteúdo relevante, ele precisa 

aparecer para seu público. Como, por exemplo, pode-se comparar a uma loja muito bem 

decorada e com diversos produtos, porém com uma localização que não é agradável ao seu 

público; isso pode ser um fator prejudicial, pois seus consumidores não conseguem chegar até 

                                                
11 Essa sequência de etapas encontra-se explicada no site da empresa Resultados Digitais. Disponível em: 

<www.s3.amazonaws.com> Acesso em: 21/10/2016.  
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a loja. Levando tal exemplo para meio digital, a busca no Google é importante para que o 

produto ou serviço oferecido esteja diante de seus consumidores, então o SEO12 é situar seu 

blog ou site de forma correta nos campos de busca do Google, fazendo com que o produto ou 

serviço, seja bem ranqueado na hora da busca, e assim seu público tenha mais proximidade. 

Anúncios patrocinados constituem outra forma de personificar ainda mais suas postagens, 

pelo fato de que se consegue direcionar exatamente ao público que se deseja, pelo fato das 

ferramentas oferecidas disponibilizarem este tipo de serviço. 

Após ser realizada a atração do público-alvo, é preciso convertê-los em leads, para que 

o processo possa ter uma sequência até a compra final. A etapa de conversão é feita com a 

possibilidade de troca, ou seja, o usuário deve passar algumas informações em troca de uma 

recompensa. Elas se subdividem em ofertas diretas, em que o site leva à ação diretamente 

voltada à compra, como pedidos de orçamentos, teste gratuito entre outras. E a outra categoria 

são as ofertas indiretas, cujo objetivo é educar seu público, como por exemplo um e-book13 

rico em um material específico, que seja de suma importância ao público-alvo, webinars14 

com informações relevantes ao consumidor, ferramentas e etc. 

Na etapa de relacionamento com o público, o objetivo é fazer com que ele mantenha a 

atenção nos produtos. Dessa forma, emprega-se a estratégia de e-mail marketing, para que o 

usuário, após ceder seu e-mail, possa receber informações e conteúdos, como o newsletter, 

que se trada de um e-mail também, porém periodicamente com um resumo de conteúdo e 

ofertas de diferentes níveis. Ao elaborar essas estratégias, a segmentação de público é 

essencial e pode ser feita pelos mais diversos dados (não só demográficos, mas pessoais e 

referentes aos gostos e interesses do consumidor). 

Depois de todos esses processos, chega-se ao ponto da venda. Existem vários tipos de 

compradores, porém, dois se destacam: aqueles que fazem a pesquisa e se mantém conectado 

até o fim da compra via website, por outro lado, existem clientes, que precisam de um contato 

diretamente com o vendedor, seja da forma que for, através de uma conversa via redes sociais, 

ou até mesmo com uma videoconferência.  

                                                
12 O SEO (Search Engine Optimization), também conhecido como otimização de sites, é rapidamente definido 

como uma forma de aumentar os acessos do seu site através de um conjunto de técnicas e estratégias que 

permitem que um site melhore seu posicionamento nos resultados orgânicos dos mecanismos de busca, 

como Google e Bing. Disponível em: <www.seomaster.com.br/blog/o-que-e-seo> Acesso em 05/03/2017. 
13 Ebooks são uma abreviação do termo inglês “eletronic book”, e significa livro em formato digital. Pode ser em 

uma versão eletrônica de um livro que já foi impresso, ou lançado apenas em formato digital. Disponível em: 

<www.pt.wikipedia.org> Acesso em: 09/09/2016. 
14 Webinar é um tipo de webconferência no qual a comunicação é de uma via apenas, ou seja, somente uma 

pessoa se expressa, e as outras assistem. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org> Acesso em: 25/10/2016.  

 

http://www.seomaster.com.br/blog/o-que-e-seo
http://www.pt.wikipedia.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Webconfer%C3%AAncia
http://www.pt.wikipedia.org/
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E, por fim, a última etapa é analisar os resultados, e mensurar o que pode ser tirado de 

proveito das estratégias, tanto os pontos positivos, quanto os negativos, pois é possível 

melhorar ainda mais nas próximas campanhas. E essa é uma grande vantagem do Inbound 

marketing, pois fornece números e gráficos, e isso possibilita ter dados suficientes para um 

melhor desempenho futuramente.   

 

2.1.2 Ferramentas de inbound marketing 

 

 Dentro do inbound marketing, há uma ferramenta fundamental a ser utilizada, que é o 

conteúdo, isto é, quando se cria e oferece um conteúdo para o público-alvo, um conteúdo que 

seja de seu interesse, isso acaba provocando uma troca de informações entre a marca ou 

empresa e o consumidor potencial. O conteúdo deve ser de total relevância para seu público, 

pois, nos dias de hoje, as pessoas escolhem o que consumir e de que maneira consumir. Com 

isso, deve-se ter total conhecimento sobre para quem está sendo produzido um conteúdo. 

“Para ter alguma chance de que a audiência seja atraída pelo conteúdo, é imprescindível 

estudar não apenas os fatores socioculturais do público-alvo, mas, principalmente entender 

seus comportamentos anseios, desejos e dúvidas” (STRUZEL, 2015, p. 56).  

 O conteúdo serve para atrair audiência, a partir de um público-alvo definido. Dessa 

forma, o que se tem a fazer após é nutrir o público com informações. Uma das principais 

ferramentas para isso são os blogs, a partir do blog é possível compartilhar nas redes sociais o 

mesmo conteúdo que foi gerado, assim provocando o envolvimento tanto nas redes sociais 

quanto no blog, onde o público pode encontrar diversos conteúdos específicos. O conteúdo 

serve, de certa forma, para agregar valor e construir confiança, para que o público-alvo seja 

leal a uma marca ou empresa.  

O conteúdo também serve para promover o aprendizado ou a reeducação do mercado. 

Isso funciona quando interessa à marca ou à empresa nutrir de informações o consumidor 

potencial. Assim, é uma forma de “dar algo em troca” à pessoa, gerando um conteúdo que 

seja relevante para ela e fazendo disso um processo contínuo para que a pessoa busque mais 

conteúdo. Isso é feito, geralmente, na forma de distribuição de e-books onde pode ser 

trabalhado com um conteúdo totalmente especifico, direcionado aos anseios do público. Por 

exemplo, pode ser feito um e-book com dicas de dietas, sendo a empresa voltada ao público 

fitness, com descrições de frutas, verduras, o que elas trazem de benefício para a saúde. 
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Enfim, há uma grande variedade de opções de conteúdo a ser gerado dependendo do 

segmento da empresa.  

 Outra ferramenta atualmente bastante utilizada pelo inbound é o e-mail marketing. O 

E-mail marketing surgiu desde o início da internet, quando começou o uso de e-mails pessoais 

e websites, sendo essa, na época, a principal ferramenta de comunicação entre as pessoas ou 

entre pessoas e empresas. Com o passar dos anos, foi sendo substituído, de certa forma, por 

outros canais online, porém segue sendo bastante utilizado por empresas. Sobre essas 

mudanças, Torres explica que se trata de uma questão de geração e de uso: 

 
A geração y, composta pelos jovens nascidos após 1980, utiliza muito mais os meios 

de comunicação instantâneos, como o MSN e o Skype. Além disso, o e-mail sofre 

muito com o chamado spam, o envio de mensagens não solicitadas, e com os vírus e 

golpes enviados por esse meio. Apesar de tudo, o e-mail continua sendo uma das 
formas de comunicação mais populares da Internet (TORRES, 2009, p. 76). 

 

 Com o tempo, a internet foi ganhando um espaço positivo como meio para a 

cibercultura, porém, também foi adquirindo aspectos negativos, tais como vírus e e-mails com 

spam15, em que a pessoa se torna alvo, diariamente, de centenas de e-mails que não lhe 

interessam receber. Isso é uma forma incorreta e tradicional do e-mail marketing, pois era (ou 

melhor, ainda é) praticada por empresas que enviam vários e-mails a pessoas que nunca 

ouviram falar sobre uma marca ou produto e, muitas vezes, não tem interesse no produto nem 

nessa forma de comunicação. Isto acaba gerando uma perda enorme de tempo e de 

investimento, além de gerar uma impressão negativa da empresa.  

 Há empresas investindo seus esforços na compra de mailing16, isto é, listas de contatos 

de pessoas sobre as quais se tem uma limitada quantidade de informação, ou, às vezes, 

nenhuma informação além de nome e área em que vive, gerando-se uma distribuição de e-

mails que, muitas vezes não são lidos nem abertos. Conforme Torres esclarece: 

 

O resultado é que a maioria das pessoas simplesmente apaga esses e-mails ou os 

classifica como spam. Assim, se reforça a mística de que os resultados do e-mail 

marketing são baixos, e que é necessário que as empresas adquiram milhões de e-

mails de desconhecidos para conseguirem algum resultado (TORRES, 2009, p. 167). 

 

 Um e-mail produzido e enviado de forma incorreta pode representar um grande gasto, 

e um grande fracasso para a empresa. Para que o e-mail marketing possa gerar resultados 

                                                
15 O spam é o envio em massa de e-mails não-solicitados, seu nome vem da abreviação da palavra inglesa 

“spiced ham”, cuja tradução literal é presunto apimentado.  Disponível em: <www.pt.wikipedia.org> Acesso em: 

09/09/2016.  
16 Mailing, abreviação de Mailing List, em inglês, banco de dados constituídos por: nomes, endereços, 

características do consumidor, entre outros. Para serem utilizados em marketing direto, tais como mala direta, 

telemarketing e correio eletrônico. Disponível e<www.pt.wikipedia.org> Acesso em: 09/09/2016. 

http://www.pt.wikipedia.org/
http://www.pt.wikipedia.org/


 

20 

 

positivos a uma empresa, precisa passar por um processo de desenvolvimento, além de ser 

produzido de forma correta. Primeiro, é preciso considerar como foi adquirido o endereço de 

e-mail, para se adequarem: a lista de mensagens, a forma de estruturar o e-mail a ser enviado, 

o conteúdo sendo oferecido ao público e também o tempo de envio. Não é indicado enviar um 

e-mail esporádico e, após, deixar de lado tal contato, como também não pode encher a caixa 

de entrada de um cliente potencial.  

Quando feito de forma adequada, com planejamento e certa sutileza, o e-mail 

marketing faz parte de uma das ferramentas do inbound marketing, em que nas redes sociais 

se trate de um conteúdo bem elaborado, que possua relevância junto ao público e, ao mesmo 

tempo, que também possa levar ao site ou blog da empresa, oferecendo em retorno um 

conteúdo mais aprofundado. Assim, para ter acesso a isso, é preciso ser feito o download, 

etapa em que é captado o e-mail do consumidor potencial de forma adequada, pois é o próprio 

consumidor que disponibilizará essa informação. Para a empresa, com isso, é aberto um 

processo de troca de informações, em que é possível se relacionar com o público de forma 

personalizada.  

Podemos dizer que é melhor ter uma lista de mil e-mails, com a certeza que cada e-

mail pertence a uma pessoa de seu público-alvo, do que ter cem mil e-mails dos 

quais você não sabe nada. Não se iluda com os números, e não suponha que se você 

tiver um milhão de e-mails seu consumidor estará entre eles, pois podem ser 

justamente o milhão de consumidores que não compram seu produto (TORRES, 

2009, p. 172). 
 

 Gerar conteúdo relevante e se tornar referência no assunto é de suma importância. 

Trata-se de um aspecto fundamental quando o cliente usa a empresa para que possa situar ou 

influenciar outras pessoas, provocando assim o Buzz Marketing17, e colocando tal empresa em 

outro patamar.  

 Existem outras formas e metodologias de trabalhar o inbound marketing, além da 

produção de conteúdo e a automação de e-mail marketing. Há, também, as landing pages, que 

consistem em páginas de capturas de contato, ou seja, uma oportunidade para que o seu 

público-alvo ofereça informações relevantes para outras etapas do inbound, completando-se 

assim a jornada de compra (lead scorin), as landing pages  podem existir de vários formatos, 

e escrita de muitas formas, existem somente as pages que usam a estratégia descritiva, de 

concentrar forças somente na escrita persuasiva, porém, quando se utiliza o vídeo no formato, 

                                                
17 Buzz marketing é um tipo especifico de trabalho de marketing que visa a disseminação de propaganda de um 

produto ou serviço através de cadeias de consumidores. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org> Acesso em: 

21/08/2016.  

http://www.pt.wikipedia.org/
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existe um ganho bem maior de atenção, pelo fato de que se está simplificando o conteúdo 

descritivo em um vídeo. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto à abordagem deste estudo, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, de acordo 

com Michel (2009), se fundamenta na discussão da ligação e correlação de dados 

interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, analisados a partir da 

significação que estes dão aos seus atos. Primeiro, foi feita uma pesquisa exploratória, 

referente ao aprofundamento teórico em fontes principalmente bibliográficas, sobre o tema e 

sua delimitação. Nessa etapa, foram pesquisados os conceitos de: marketing, marketing 

digital, inbound marketing, marketing de conteúdo, ferramentas de marketing digital, entre 

outros. 

Para a análise pretendida, o método usado neste trabalho foi o estudo de caso, que 

segundo Michel (2015, p.65) “consiste na investigação de casos isolados ou de pequenos 

grupos, com o propósito de compreender fatos, fenômenos sociais”. O autor diz ainda que o 

estudo de caso serve para compreender situações em seu próprio contexto, entendendo suas 

causas e buscando por respostas. Assim, foi necessária uma triangulação de dados, ou seja, os 

dados foram coletados a partir de três fontes diferentes. A primeira fonte de coleta de dados 

foi a observação direta intensiva, realizada no ambiente de uma empresa de publicidade 

digital, localizada em Santa Maria (RS). 

 

A observação direta utiliza dados primários, na medida em que se caracteriza pelo 

contato direto com as fontes (encontro pessoal, ou análise de documentos produzidas 

por pessoas definidas, pelas suas características, como elementos da amostra da 

pesquisa). As respostas são analisadas em função e considerando-se as 

características definidas para a amostra (MICHEL, 2009, p. 66). 

 

A segunda fonte de dados foi a análise do software RD Station, desenvolvido pela 

empresa Resultados Digitais. Para essa análise, foi utilizado um quadro com categorias 

estabelecidas a partir do “funil invertido” referente aos aspectos do inbound marketing 

(Quadro 1): 
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Quadro 1 – Quadro para análise do software 

RD STATION 

ASPECTO DO INBOUND 

MARKETING 

MECANISMOS QUE O 

PROGRAMA OFERECE  

(Quais e quantos?) 

VANTAGENS DO USO 

Atrair   

Converter   

Relacionar   

Análise   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, foram entrevistas semiestruturadas, a partir do mesmo roteiro, com três 

profissionais, representantes de agências diferentes, que utilizam o programa RD Station em 

Santa Maria, RS. Esses profissionais não serão identificados, a fim de se tratar de um trabalho 

com o intuito acadêmico, e o foco ser o conjunto de vantagens oferecidas pelo RD Station no 

contexto do inbound marketing.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES - RD STATION 

 

4.1 O PROGRAMA 

 

O RD Station consiste em uma plataforma um formato simplificado para que a sua 

utilização não seja um bloqueio quando se for montar uma campanha ou uma estratégia 

online, seja ela de aquisição de leads, de vendas de produtos, ou fixação da marca diante o seu 

público-alvo. Consiste nas seguintes etapas: atração, conversão, relação e análise. O programa 

pode ser adquirido por diferentes formas de aquisição, ilustradas no quadro dos planos 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Planos para utilização do RD Station 

 
Plano Basic 

R$329,00 mensal 
Plano Pro 

R$679,00 mensal 
Plano Enterprise 

R$1.789,00 mensal 

 

Ferramentas disponibilizadas 

 

Calendário de publicações em 

mídias sociais, criador on-page e 

gestor de landing pages, criador 

drag&drop e gestor de campanha 

de e-mail e automação basic. 

Calendário de publicações em 

mídias sociais, criador on-page e 

gestor de landing pages, criador 

drag&drop e gestor de campanha de 

e-mail, automação de marketing e 

lead scoring. 

Calendário de publicações em mídias 

sociais, criador on-page e gestor de 

landing pages, criador drag&drop e 

gestor de campanha de e-mail, 

automação de marketing e lead 

scoring, marketing BI. 

Fonte: Disponível em: <http://resultadosdigitais.com.br/> Acesso em 10 maio 2017. 
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Dentre os diferentes planos oferecidos no software RD Station, são liberadas ferramentas 

específicas para cada etapa. Para a análise do programa, foi obtido acesso do Plano Pro, com 

uma das empresas entrevistadas. Foi feito print screen das telas de cada etapa dos processos, 

para que fosse possível analisar o programa. 

 

Figura 1 - DASHBOARD 

 

Fonte: Printscreen do programa RD Station. Acesso em: 20 abr. 2017. 

 

Na primeira tela do RD Station, temos o Dashboard, que consiste nos breves relatórios 

das páginas gerenciadas, assim como: visitantes, leads, oportunidades e vendas, bem como 

um gráfico mostrando o planejamento que foi traçado pelo usuário, e os pontos que estão 

alcançando desde que a campanha foi iniciada.  

 

Figura 2 - ATRAIR 

 

Fonte: Printscreen do programa RD Station. Acesso em: 20 abr. 2017. 
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Na segunda tela do RD Station, é quando começa a se organizar a campanha. A opção 

atrair contém a ferramenta de postagens em mídias sociais, em que é possível gerar as 

postagens definindo a escolha das redes sociais a serem empregadas, como: Twitter, 

Facebook e Linkedin, podendo programar os dias e horários, já que oferece também um 

calendário com as datas mais importantes do ano. No painel de palavras-chave, é possível 

controlar a evolução das páginas do site vinculado ao software no Google, mediante busca 

orgânica18, e também acompanhar o gasto de custo por clique, assim como o volume de busca 

de tal palavra e suas concorrências.  É possível também otimizar cada uma dessas páginas 

vinculadas ao sistema, através de um relatório que o próprio software disponibiliza, em que é 

situada cada palavra escolhida, assim como a página em que se localiza. O programa 

encontra, então, os pontos técnicos que podem ser melhorados, obtendo-se, potencialmente, 

melhor ranqueamento no Google. Por último, ainda possui a opção de ferramentas para blog, 

onde é possível colocar um tema, e o software disponibiliza várias sugestões de temas 

relevantes que podem ser usados na elaboração de um e-book. 

 

Figura 3 - CONVERTER 

 

Fonte: Printscreen do programa RD Station. Acesso em: 20 abr. 2017. 

 

A terceira tela do RD Station refere-se à etapa de quando os contatos atraídos precisam 

ser convertidos em possíveis vendas, para que o setor do relacionamento possa atendê-los de 

forma qualificada, e assim para converter tais leads/contatos, é necessário desenvolver as 

                                                
18 Busca orgânica é a busca não motivada por investimento publicitário ou por impulsionamento, ou seja, a busca 

feita naturalmente pelo usuário. 
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landing pages, que são páginas de captura. O RD Station disponibiliza a criação de diversas 

landing pages, para diferentes funções dentro do site, como um conteúdo específico para cada 

nicho. É possível também editar as páginas de captura, podendo-se definir seus conteúdos, 

formulários, aparência e o tipo de conversão escolhida. Após ter produzido todos esses 

processos de preencher a lading page, é possível publicá-la na página designada e, assim, 

começar a captar contatos para, posteriormente, continuar o relacionamento.  

 

Figura 4 - RELACIONAR 

 

Fonte: Printscreen do programa RD Station. Acesso em: 20 abr. 2017. 

 

Na quarta tela do RD Station, que é quando o usuário do software já passou pelo 

primeiro processo de atrair e captar os contatos, há as ferramentas de relacionamento. No 

momento de se relacionar com seus leads, o RD Station disponibiliza o monitoramento de 

mídias sociais, de tal forma que, quando a empresa for mencionada nas redes sociais, ela é 

filtrada e exibida ao usuário do software, podendo-se encontrar as pessoas que estão 

mencionando a empresa, interagir rapidamente e respondendo alguma dúvida imediatamente, 

aproximando, assim, cada vez mais a empresa de seu público-alvo.  

O software organiza uma base de leads, de todos os contatos que foram atraídos pelos 

conteúdos oferecidos e disponibilizaram seus dados nas landing pages, o que possibilita a 

construção de estratégias de relacionamento personalizado, pois é possível saber qual material 

a pessoa se interessou mais ou em qual etapa do conteúdo ela parou de se interessar. Pode ser 

feito um contato através de e-mail, visando transformar essa pessoa em um possível 

comprador do produto ou serviço.   
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Além da base de leads que o software disponibiliza, é possível segmentar seus 

contatos através de uma ferramenta que elabora listas específicas de pessoas, usando critérios 

que o RD Station permite. Com essa base de leads formadas e segmentadas, eles passam pelo 

processo de lead scoring, que é quando o lead ganha uma nota, seja pelo contato ter feito o 

download de um material específico, seja por ter um real interesse em adquirir o produto final. 

Dessa forma, ele vai sendo pontuado pelo sistema até chegar à venda final. O RD Station 

oferece o sistema de e-mail marketing, baseando-se em todos seus contatos captados, 

portanto, torna possível desenvolver campanhas específicas para cada um deles. Tais e-mails 

podem ser totalmente personificados, tanto no template, como no conteúdo. Listas de 

segmentação, bem como as campanhas de e-mail marketing serão utilizadas na etapa de 

automação de marketing. Para que o processo seja agilizado, o usuário do software pode 

selecionar a lista de segmentação e automatizar os e-mails a serem enviados, programando o 

dia e a hora, assim como os próximos passos, caso a pessoa se interesse pelo conteúdo do e-

mail ou não. 

 

Figura 5 - ANALISAR 

 

Fonte: Printscreen do programa RD Station. Acesso em: 20 abr. 2017. 

 

Na quinta e última tela do RD Station, há a etapa de análise dos resultados das 

campanhas elaboradas, para assim serem norteadas campanhas futuras e focar-se na 

importância das campanhas que possuíram um êxito maior. Nesse setor, tem-se a ferramenta 

marketing BI, em que é possível analisar dados tanto em grupo, quanto individualmente, 

dentro desta ferramenta possui a parte de negócios, aonde é possível calcular o ROI e situar-se 

nos investimentos do marketing digital. Há também os canais de aquisição, onde é possível 
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obter dados de quais canais estão funcionando melhor e os dados das campanhas, podendo-se 

analisar quais campanhas obtêm melhor retorno diante do desejado. 

O quadro 3 reúne as informações de forma sucinta e oferece uma visão geral do que o 

programa oferece aos seus usuários. 

Quadro 3 – Quadro para análise do software 

RD STATION 

ASPECTO DO 

INBOUND 

MARKETING 

MECANISMOS QUE O 

PROGRAMA OFERECE  

(Quais e quantos?) 

VANTAGENS DO USO 

ATRAIR 

Postagens em Mídias Sociais 

Painel de palavras-chaves 

Otimização de Páginas (SEO) 

Ferramentas para Blog 

Agilidade no processo de postagens nas redes 

sociais, informações das palavras chaves para 

melhor ranqueamento diante do google e 

otimização das mesmas e ferramentas para 

desenvolver materiais para os blogs. 

CONVERTER Landing Page 

É possível desenvolver páginas de conversão para, 

logo a seguir, ter como se relacionar com o 

público captado. 

RELACIONAR 

Monitoramento de Mídias Sociais 

Base de Leads 

Leads Scoring 

Segmentação de Leads 

Automação de Marketing 

E-mail Marketing  
Modelos de E-mail 

As ferramentas de relacionamento existentes no 

RD Station consistem em fazer com que a 

aproximação com o público-alvo seja ágil, e de 

forma concreta, baseada nas informações 

coletadas. 

ANÁLISE  

Marketing BI 

Visitas, Leads e Clientes 

Relatórios 

Com a análise é possível nortear próximas 

campanhas, definir quais os canais tiveram 

melhores resultados bem como relatórios 

completos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Assim, o quadro sintetiza as ferramentas e vantagens do uso do RD Station com base 

nas telas e funções que o programa oferece. Outro aspecto considerado foram as entrevistas 

com as empresas que o utilizam. 

 

4.2 AS ENTREVISTAS 

 

Para compreender melhor o uso do software RD Station, foram escolhidas três 

empresas em Santa Maria/RS do segmento digital da comunicação para serem entrevistadas. 

Os questionamentos que foram feitos, estão localizados no (Apêndice A), página 32. 

A primeira entrevista aconteceu no dia 03/05/2017 em Santa Maria/RS, em que o 

entrevistado número 1 esclareceu que investe no processo de construir a persona da empresa 

como passo inicial, para que a empresa possua a oportunidade de conhecer melhor seu próprio 

negócio, bem como o “cliente ideal”. Depois desse processo, começa a implantar as técnicas 

de inbound junto ao programa RD Station. Quanto à importância do marketing de conteúdo, 
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ele cita que é o primeiro passo para que um contato possua aproximação diante a empresa, 

tornando-o um público bem informado sobre a empresa ou produto oferecido. Sobre a 

mudança do outbound para o inbound marketing, acredita que ainda é um processo lento, 

mesmo já existindo algumas empresas com números relevantes, tem noção de que o principal 

problema ainda é o “empresariado”, que tem o receio de tais técnicas utilizadas no digital. 

Com o uso do RD, é provável mostrar alguns dados no prazo de 60 dias, porém a própria 

empresa proprietária do programa solicita o mínimo de seis meses, para poder mostrar 

números de relevância, tudo isso dependendo da “maturidade” da presença digital da empresa 

que faz o uso do software. Dessa forma, o entrevistado acredita que a utilização do software 

seja um grande diferencial, pois não é comum para agências em nossa região, que trabalhem 

com esse tipo de estratégia. Pelo fato de ser um programa novo e uma nova forma de 

trabalhar, ainda tem dificuldades em organizar uma equipe que entenda tais estratégias. 

A segunda entrevista aconteceu no dia 04/05/2017 em Santa Maria/RS. O entrevistado 

número 2 tem consciência de que, para a estratégia de inbound marketing funcionar, são 

necessárias etapas e estar presente em todas elas, utilizando-se de: produção de conteúdo, 

SEO, gestão de mídia paga, gestão de mídias sociais, relacionamento via fluxos de automação 

de marketing, e-mail marketing, criação de landing pages, qualificação de lead na jornada de 

compra, relatórios análises de métricas, fazendo assim o trabalho completo, podendo então 

entregar um lead qualificado ao setor comercial, para que assim possa ser concretizada a 

venda. Quanto à relevância da produção de conteúdo, o considera de grande importância, 

pois, na atualidade, as pessoas querem se relacionar com o produto e entender mais sobre ele. 

Acredita que, no cenário atual, é difícil mensurar alguma mudança, pois se trata de algo novo 

no mercado santamariense, e, também, pelo fato de que muitas empresas locais não tem a 

maturidade digital necessária para poder apostar nessa metodologia. Assim como para 

entrevistado número 1, para o entrevistado número 2, o tempo necessário para externar dados 

relevantes à empresa é de seis meses. Quanto à importância do software, ele o avalia como 

um grande diferencial, pois tem nessa ferramenta metodológica todo o material possível para 

praticar o inbound marketing. 

A terceira entrevista aconteceu no dia 08/05/2017 em Santa Maria/RS, e o entrevistado 

número 3, acredita na educação do público-alvo e na capacidade de elaborar estratégias por 

meio de sites, landing pages, blogs, mídias sociais e links patrocinados. Porém, ele aponta o 

marketing de conteúdo como um dos principais pilares do inbound marketing, onde se pode 

ter uma relação entre cliente e empresa, gerando um combustível fundamental para gerar 
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oportunidade de negócios. Quanto à efetividade da prática do inbound marketing, tem como 

visão a oportunidade das agências e do empresariado de focar em uma estratégia, ao contrário 

de abrir excessivamente as possibilidades de estratégias, pois, assim, mediante testes, pode-se 

ter noção do que realmente funciona diante seu público-alvo. 

 

4.3 VANTAGENS DO USO DO RD STATION 

 

 Cada uma das três empresas visitadas e entrevistadas possui longa experiência no 

mercado local, e duas delas colocam como diferencial o uso da ferramenta RD Station, pois 

acreditam que é a mais completa que existe no mercado atual, pois possibilita desenvolver 

campanhas personalizadas e específicas para cada nicho. Além disso, há como vantagem para 

quem utiliza o software todo o apoio da empresa desenvolvedora do programa, com 

treinamentos semanais, reuniões através da internet, bem como acompanhamento da agência, 

sendo a agência um cliente a empresa.  

As empresas observadas neste estudo fazem uso desse programa desde 2014 e 

acreditam ser esse um grande diferencial local como serviço, que possibilita oferecer um 

serviço qualificado e, também, ser indicado para participar de orçamentos de outras empresas 

fora da região e ou Estado, portanto, abre-se ainda mais o mercado. Acreditam também, que o 

mercado atual ainda é precoce para usufruir da metodologia do inbound marketing e que o 

empresariado local e regional ainda não está com o amadurecimento suficiente para poder 

aplicar tais estratégias com tal eficácia. Porém, todos seguem em comum opinião de que em 

menos de seis meses é impossível apresentar dados relevantes para seus clientes, que é um 

processo de longo prazo, porém de grande fidelização de clientes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados deste trabalho, ficou evidente a diferença que existe entre o 

inbound marketing para o outbound marketing, já que o inbound visa à forma de conquistar o 

interesse das pessoas ao invés de comprá-las. Entendendo que as pessoas não gostam mais de 

campanhas agressivas que falam diretamente em preço, e ficam repetitivas. As pessoas 

gostam de entender sobe o produto, utilizando informações que a própria empresa dispõe ao 

seu público. Entendendo tal necessidade, são criados conteúdos relevantes em muitos 
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formatos, e usando muitos canais disponíveis na internet, aplicando em sua totalidade a 

metodologia do inbound marketing. 

Com a análise do RD Station, com todas as suas telas e funções que oferece ao 

usuário, foram compreendidos todos os passos e as vantagens de se praticar o inbound por 

meio dessa metodologia, funções que consistem em: atrair (com a produção de conteúdos 

relevantes e em toda a otimização desse conteúdo oferecido); converter (oferecendo ofertas 

relevantes disponibilizadas nas landing pages, como e-Books, infográficos e webinars, 

algumas das formas utilizadas como moeda de troca pelas informações dos usuários); 

relacionar (nesta etapa as estratégias usadas são: em mídias sociais, e-mail marketing e 

atuação de marketing com a finalidade de estreitar o relacionamento cliente/empresa); vender, 

(quando os leads qualificados são passados a equipe de venda, que já conhecem o lead e o 

tratam de forma personificada); e analisar (com os relatórios gerados, que podem ser 

analisados diariamente, semanalmente ou mensalmente, servindo para identificar problemas e 

oportunidades para melhorar as próximas campanhas).  

Com base nas entrevistas semiestruturadas nas agências de publicidade de segmento 

digital em Santa Maria – RS, foi concluído que o fato de a empresa trabalhar com inbound 

marketing já vem sendo um grande atrativo para o empresariado, pois, apesar de se tratar de 

uma metodologia nova no mercado local, atrai novas empresas de fora dessa região, que 

buscam se informar e solicitam orçamentos com frequência. Contudo, no cenário local, 

admitem que o mercado ainda possui um nível imaturo de presença digital, o que causa 

atrasos e, por muitas vezes, trabalho além do esperado quando é iniciado o processo de aplicar 

o inbound. Isso também ocasiona transtornos à conta adquirida, pois o prazo necessário para 

gerar algum resultado é de seis meses, sendo um processo de longo prazo, ou seja, com o 

empresariado local digitalmente imaturo, os processos ficam bem mais lentos.  

 Fica claro que no atual cenário do empresariado local, é necessário ter uma estrutura 

no digital, isso consiste em possuir uma página no Facebook bem estruturada, um site com 

uma parte para blog, aonde se pode conter um maior relacionamento com seu público alvo, 

nutrindo ele com informações relevantes, gerando conteúdo com relevância e assim 

melhorando sua própria busca no Google. Portanto para que seja aplicado a metodologia do 

inbound marketing e possua um resultado relevante, precisa estar dentre os padrões citados 

acima, para realmente tenha sucesso. Porém penso se realmente qualquer empresa, possa usar 

de tal metodologia para oferecer um produto e/ou serviço, se realmente teria um resultado 

muito bom para que pudesse obter o retorno investido no programa. 
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APÊNDICE A 

Questionário para entrevista semiestruturada, realizada com três empresas de Santa 

Maria/RS que fazem uso do software. 

 

1. Quais as ferramentas e técnicas de inbound marketing que a empresa efetivamente 

pratica junto ao seu público? 

 

2. Qual a importância do marketing de conteúdo na captação de novos clientes? 

 

3. É possível já quantificar ou qualificar essa mudança que vem ocorrendo do 

marketing tradicional (outbound), para o inbound marketing? 

 

4. No cenário brasileiro como você avalia a presença do inbound marketing nos dias 

de hoje? 

 

5. Quais os maiores desafios que você consegue prever para a efetiva implantação e 

prática do inbound marketing pelas empresas? 

 

6. Quanto tempo para as empresas e ou agências mensurar o retorno do investimento 

feito sobre o software RD Station? 

 

7. Qual a importância do programa RD Station como diferencial de empresas do 

segmento digital? 

 

8. O que mudou na sua forma de trabalhar a partir do uso do RD Station, tanto em 

questão de equipe, quanto ao aprendizado? 


