
Como aumentar a atração de leads
para SaaS com Inbound Marketing

Tudo o que você precisa saber para aplicar estratégias de Inbound Marketing e

aumentar a atração de leads qualificados para sua empresa SaaS.

1. Defina seu produto e o público-alvo

2. Entenda como utilizar as estratégias Inbound Marketing

3. Saiba como otimizar a etapa de atração

4. Entenda como funciona a etapa de conversão

5. Saiba o que fazer na etapa de relacionamento

6. Entenda como otimizar a etapa de vendas

7. Otimize a etapa de análises

8. Saiba como otimizar sua estratégia Inbound Marketing

Introdução

As empresas SaaS (Software as a Service) podem ser muito lucrativas. Porém, investir em estratégias com foco no

público-alvo e produto é de extrema necessidade para se diferenciar neste mercado. 

Desse modo, o Inbound Marketing funciona excepcionalmente na promoção de conteúdos que geram atração e

qualificação de leads, por meio de um planejamento bem pensado. Para isso, você deve filtrar e descobrir quem

vale o investimento.

O universo digital é o melhor ambiente para promover e vender um sistema. Porém, há um caminho a ser

percorrido, desde o seu planejamento estratégico, atraindo visitantes que possivelmente podem se tornar leads e

agregar no lucro do seu negócio de SaaS.

A geração de leads por meio do Inbound Marketing não é um

processo que ocorre de um dia para o outro, mas que é possível

otimizar e tornar mais ágil. Para isso, você precisa aplicar as

estratégias do Inbound da maneira certa e com os conhecimentos

corretos.

Leia mais: Gestão de leads frios: aprenda a recuperar potenciais clientes | Fluxo

Continue sua leitura e descubra como otimizar suas vendas aplicando o Inbound Marketing em sua empresa SaaS.

Defina seu produto e o público-alvo

É importante lembrar que ele é fundamental para mapear e direcionar as melhores estratégias, campanhas e ações.

Por meio da definição do seu público-alvo você pode segmentar o grupo e tornar seus conteúdos ainda mais

específicos, atingindo os seus possíveis clientes em suas maiores dores e desejos.

Atingir a pessoa certa e na hora certa pode parecer complicado, mas a verdade é que se você realizar um estudo

profundo sobre ela, pode impactar quem realmente importa para o seu negócio. Vamos entender como funciona a

identificação de ICP e qual a importância dela para o seu negócio de SaaS.

Identificação do ICP

O ICP é o perfil ideal de clientes que o seu produto pode resolver problemas de modo satisfatório. Antes mesmo de

converter os seus leads, é possível especificar aqueles que possuem maior probabilidade de serem fidelizados.

Por meio da segmentação dos seus possíveis clientes é possível oferecer soluções mais específicas e trabalhar de

forma direta com estes potenciais consumidores. Saiba como diferenciar público-alvo, ideal customer profile,

persona e buyer persona:

 

Público-alvo: é a visão macro que a empresa possui sobre com quem ela deseja fazer negócio. Um segmento de

potenciais clientes com base nos comportamentos, regiões demográficas e status socioeconômicos.

Ideal customer profile: é uma versão mais segmentada e direcionada para as vendas. Definindo o seu ICP, é

possível alinhar as necessidades e realidade dos leads com a abordagem.

Persona: é a representação semi fictícia do cliente. Enquanto o ICP é direcionado para vendas, a persona conta

com um foco maior da equipe de marketing.

Buyer persona: embora muito parecido com o ICP, a buyer persona vai indicar como contactar o cliente de forma

eficiente.

Segmentar seus clientes pode levar para sua empresa maior eficiência na abordagem de vendas, reduzir o ciclo de

vendas, aumentar a taxa de conversão e realizar a otimização do lifetime value (LTV).

O LTV é um indicador que permite medir o lucro que seu cliente gerou para a empresa enquanto esteve em ativo

comercialmente. A prolongação do LTV significa que outros KPIS (indicadores de performance) também sofrerão

alterações, como:

 

Churn: com LTV mais longo, o churn rate, métrica que indica quanto sua empresa perdeu de receita ou cliente,

vai consequentemente reduzir.

Customer lifetime value (CLV): valor consumido em produtos ou serviços durante o tempo em que o cliente

esteve ativo comercialmente. No caso de um LTV otimizado, os valores de CLV também serão potencializados.

Return on investiment (ROI):  indicador de quanto a empresa ganhou com os investimentos realizados,

também vai melhorar.

 

Após conhecer melhor seu cliente e ter a oportunidade de segmentar o público-alvo da sua empresa, é o momento

de entender como a jornada de compra do seu potencial comprador pode afetar as estratégias do seu negócio.

Onde seu cliente está na jornada de compra

A jornada de compra do cliente é um modelo para entender quais informações enviar ao seu público-alvo de modo

que entendam e sejam atraídos. Sendo assim, ela é dividida em:

  Reconhecimento: a pessoa possui um problema, ainda que

não saiba disso, ou se tem conhecimento, não está preocupada

em resolver.

Consideração: nesse momento a pessoa reconhece o

problema e sabe que precisa resolver, mas não sabe qual é o

caminho certo a seguir.

Decisão: a pessoa sabe como resolver, mas ainda não escolheu

a empresa ou produto que pode solucionar o seu problema.

Leia mais: Funil de vendas vs. flywheel | Fluxo

É fundamental entender sobre cada etapa da jornada para determinar quais conteúdos serão direcionados a cada

visitante, pensando em transformá-lo em lead ou progredir até o fim do processo de compra.

Entenda como utilizar as estratégias
Inbound Marketing

O Inbound Marketing é uma estratégia que visa a atração e fidelização de clientes por meio da promoção de

conteúdos relevantes. Desse modo, todas as ações realizadas buscam atrair o potencial cliente para o seu blog ou

site e começar um relacionamento com essa pessoa.

Leia mais: As 4 fases do Inbound Marketing e como potencializá-las

 
A principal diferença do Inbound Marketing é que ele funciona

como um centro de investimento. Logo, entende-se que nos dias

atuais o relacionamento com o cliente é indispensável para os

negócios.

Além de ser menos custoso que o marketing convencional, um bom Inbound Marketing faz a sua empresa se

diferenciar das outras. Levando ao aumento da visibilidade, atração de novos clientes, diminuição do CAC, geração

de conteúdos de valor e otimização do processo de vendas.

Assim, podemos dividir o Inbound Marketing em cinco etapas:

1. Atração

Esse é o momento em que você irá produzir conteúdo com a intenção de atrair pessoas interessadas em seu

produto ou serviço. 

Afinal, você sabe como definir a sua buyer persona e sabe onde ela está no processo de compra. Durante a atração,

os conteúdos serão focados nessa buyer persona que você criou. Dessa forma, pode utilizar blogs, otimização de

palavras-chave com SEO, links patrocinados e as mídias sociais para criar conteúdos relevantes.

Leia também: Porque sua empresa de tecnologia deve ter um blog? | Fluxo

2. Conversão

Nesta etapa você já atraiu o seu público. Eles sabem que seu produto ou serviço existe e tem relação com o que

desejam. Na conversão você vai entregar mais conteúdos valiosos em troca de informações para tornar esses

visitantes em leads. Isso pode ser feito por meio de ofertas e landing pages em que as pessoas deixam seus dados

para conseguir algum material interessante.

3. Relacionamento

Depois de conseguir os dados dos visitantes e transformá-los em leads, é o momento de criar um relacionamento

com eles, conduzir pela jornada, gerar leads qualificados e descobrir quando estarão prontos para compra.

O e-mail marketing, a automação de marketing e a nutrição de leads são ferramentas que você pode utilizar nesta

parte para educar, oferecer mais conteúdos significantes e descobrir mais informações do seu lead.

4. Venda

Por fim, você atraiu e conduziu seus leads por toda a jornada de compra, entendendo o seu nível de consciência

sobre seus problemas e, agora, chegou a parte de transformá-lo em seu cliente. É nesse momento que você entra

em contato com ele para enviar uma oferta induzindo a compra em sua loja.

5. Análise

A  última etapa do Inbound Marketing é entender os resultados das estratégias que você utilizou, fazendo com que

seja possível otimizar essas ferramentas e torná-las ainda mais eficientes. Logo, você pode utilizar ferramentas que

medem os resultados das campanhas que você realizou.

Onde seu cliente está na jornada de compra

Os canais de comunicação são meios para que a empresa entre em contato com seus possíveis clientes. Por meio

deles é possível divulgar seus produtos, serviços e acompanhar os níveis de satisfação.

Porém, eles são diferentes para cada público-alvo, sendo indispensável realizar pesquisas e descobrir onde seus

possíveis clientes estão. 

Utilizar os canais certos de comunicação pode otimizar suas vendas e gerar visitantes mais engajados com seus

conteúdos. Porém, é preciso avaliar onde cada campanha se encaixa melhor na hora de escolher um canal de

comunicação.

Saiba como otimizar a etapa de atração

O uso de conteúdos relevantes é essencial para atrair visitantes, mas também educá-los. Por meio dos eBooks,

webinars e infográficos você consegue oferecer materiais referentes ao seu software.

Vejamos a importância deles dentro do Inbound Marketing.

Redes Sociais

As mídias sociais são fundamentais para atrair e engajar possíveis clientes. Por meio delas é possível gerar

relacionamentos mais humanizados e até mesmo fidelizar sua audiência.

 

Além de divulgar materiais relevantes, as redes sociais também

podem levar seus leads para páginas de captura e entrar nos fluxos

de nutrição para conhecer seu produto.

Publique conteúdos consistentes

Construir conteúdos de forma consistente pode ser um desafio, porém, é uma das maneiras que você pode utilizar

para atrair mais leads e aumentar o tráfego do seu site. 

Desse modo, para aumentar o número de visitantes em seu site é preciso produzir conteúdos que tenham

relevância de modo consistente. Essa estratégia faz uma diferença significativa nos resultados de sua geração de

leads.

Por outro lado, também deve-se cuidar a quantidade de publicações relacionadas a sua marca para não causar uma

sobrecarga de conteúdo. Isso pode deixar os leitores cansados, fazendo com que percam o interesse.

O segredo aqui é encontrar o ponto ideal de criação e publicação.

Artigos em blog

Os artigos de blog são utilizados para manter seu cliente informado, direcionar a contratação dos seus serviços e

ainda aumentar a relevância e autoridade do site nos mecanismos de busca.

Por meio dos artigos em blog, você pode apresentar soluções para problemas que seus visitantes enfrentam,

indicando seu produto ou serviço. Porém, não basta apenas escrever, é preciso pensar de forma estratégica e

técnica para ranquear bem no Google.

 
Isso significa que você precisa utilizar técnicas de SEO (Searching

Engine Optimization) para aparecer nas primeiras páginas dos

principais mecanismos de busca, que resultarão em mais cliques

em seu site e possivelmente maiores conversões.

Entenda como funciona a etapa de conversão

O uso de conteúdos relevantes é essencial para atrair visitantes, mas também educá-los. Por meio dos eBooks,

webinars e infográficos você consegue oferecer materiais referentes ao seu software.

Vejamos a importância deles dentro do Inbound Marketing.

Landing pages

Precisamos ressaltar a importância das landing pages para aumentar a taxa de conversão e garantir mais lucros em

sua empresa SaaS. Elas são páginas com foco na conversão do usuário, sendo assim, você pode utilizá-las para

aumentar sua base de contatos e descobrir mais sobre o lead.

Essas páginas precisam ser objetivas, com informações fáceis de serem compreendidas, com propostas claras e

formulários curtos.

Formulários

Os formulários podem ser utilizados nas landing pages. Porém, deve-se priorizar um modelo mais curto para não

assustar os visitantes. Logo, peça apenas as informações indispensáveis para que a nutrição de leads seja possível.

Você lembra dos eBooks e webinars que comentamos antes? Eles podem ser utilizados como um fator de troca

para conseguir que seus visitantes disponibilizem seus dados por meio do formulário.

Desse modo, você oferece um conteúdo rico em troca de informações que serão valiosas para continuar o

relacionamento entre o lead e sua empresa.

Além de coletar dados, os formulários servem para analisar o desempenho, eficácia e fornecimento de novos

conteúdos.

eBook

O eBook vai demonstrar a sua autoridade acerca do assunto, pois além de oferecer um material rico com

informações confiáveis e profundas, pode ser baixado e visto pelo usuário sempre que ele desejar.

A disponibilização gratuita é uma ótima opção para captar leads e ampliar sua base de contatos. Com o e-mail

desses visitantes, você pode criar relacionamentos mais estreitos e continuar nutrindo esse potencial cliente.

Então, você pode utilizar esse conteúdo rico e relevante de forma

padronizada, buscando o aprofundamento do leitor em

determinado assunto, sendo de fácil compartilhamento e gerando

aumento do tráfego em seus canais.

Webinar

Similar ao eBook, o webinar, que pode ser transmitido ao vivo ou de modo pré-gravado, é uma ótima maneira de

criar autoridade e engajar os visitantes. Logo, é uma forma prática de garantir a atenção do seu lead com conteúdos

relevantes para ele.

Basicamente, o webinar pode aumentar o tráfego dos seus canais, chamar atenção de diversos visitantes

interessados pelo assunto, aumentar o engajamento, demonstrar autoridade e aumentar as vendas.

Além disso, você consegue aproveitar os conteúdos do webinar para gerar materiais ricos e utilizá-los em outros

momentos. 

Os webinars podem ser utilizados para leads em todas as etapas do Inbound Marketing: durante a atração, para

avançar no funil de vendas, conversão de leads qualificados em clientes e retenção.

Infográficos

Os infográficos são feitos, em sua maioria, por conteúdos de representação visual e, devido a isso, proporcionam

uma leitura facilitada, fazendo com que haja maior compreensão por parte dos leitores.

Além de ser mais simples do que um eBook ou um webinar, pode ser utilizado na geração de leads, aumento de

tráfego no canal e criação de um relacionamento mais profundo.

Saiba o que fazer na etapa de relacionamento

Por outro lado, na fase de relacionamento da estratégia de Inbound Marketing o seu principal objetivo é que o lead

continue interagindo com seu negócio e o interesse por buscar uma solução seja ainda maior.

Mesmo que nem todos os clientes em potencial estejam em

momento de compra, nesta etapa você vai trabalhar o interesse

contínuo do seu lead. Vamos conferir quais as melhores estratégias

para se utilizar na fase de relacionamento:

E-mail marketing

Os infográficos são feitos, em sua maioria, por conteúdos de representação visual e, devido a isso, proporcionam

uma leitura facilitada, fazendo com que haja maior compreensão por parte dos leitores.

Além de ser mais simples do que um eBook ou um webinar, pode ser utilizado na geração de leads, aumento de

tráfego no canal e criação de um relacionamento mais profundo.

Automação de e-mail marketing

Geralmente essas mensagens são enviadas com o auxílio de uma ferramenta de disparo de e-mails, permitindo

segmentações avançadas e análise das mensagens enviadas.

Além de permitir ações mais humanizadas, a automação permite impactar o público certo com a abordagem

adequada. Nestes casos, é possível utilizar conteúdo, anúncios e até contatos diretos para atingir o lead.

Newsletter

A newsletter funciona como uma comunicação eletrônica, em que são abordados diferentes assuntos relacionados

ao seu negócio. Enviar este tipo de e-mail para seus clientes aumenta o engajamento deles com a sua marca e

torna possível identificar quais suas preferências.

É essencial enviar conteúdos relevantes e de qualidade para evitar

que seus consumidores se incomodem e saiam da sua base de

dados. Então, de maneira alguma envie conteúdos apenas por

enviar. Eles precisam ser interessantes para seus leads!

Lead nurturing

O lead nurturing ou nutrição de leads é essencial para a conversão de leads em clientes a curto prazo. A estratégia

tem como objetivo preparar os leads para tomar as decisões desejadas, como comprar seu produto ou serviço.

Por meio dele é possível acelerar o ciclo de vendas, gerar negócios de menor risco, aumentar o ticket médio da

empresa, criar relacionamentos mais duradouros com clientes e fomentar contratos com renovação contínua.

Para que isso ocorra é necessário estabelecer alguns objetivos, identificar seu público-alvo, decidir quais conteúdos

serão utilizados pensando no tema, buyer persona e em qual etapa do funil se encaixa.

Leia mais: Saiba tudo sobre Inbound Marketing e a nutrição de leads | Fluxo

  Além disso, é fundamental mapear a jornada do cliente e entender

onde eles estão. Por fim, é possível utilizar as ferramentas de

automação para facilitar e organizar essas entregas, além de

monitorar as interações.

O lead scoring entra na etapa para direcionar e avaliar o desempenho das campanhas de lead nurturing. Logo,

analisar os leads que possuem maior semelhança pode contribuir para o desenvolvimento de planos estratégicos

em suas campanhas.

Leia também: Lead Scoring para mais resultados no digital | Fluxo

Entenda como otimizar a etapa de vendas

Após aprofundar seu relacionamento com os leads e realizar a nutrição, qualificando ainda mais seu público, é

preciso analisar quais estarão prontos para as abordagens de venda.

MQL e SQL

O marketing qualified leads (MQL) e o sales qualified leads (SQL) estão relacionados e são essenciais para ajudar na

conversão das suas vendas. O lead qualificado ou MQL é a pessoa que já conhece o problema e está em busca da

melhor solução. Logo, ele teve boas interações com a sua empresa, baixando materiais ricos, lendo os posts e

utilizando ferramentas.

Porém, mesmo com muitos conteúdos, ele ainda não decidiu prosseguir com a compra. Então o objetivo aqui é

direcionar essa pessoa de modo que ela se interesse pelos serviços que seu software pode agregar na empresa dela.

Leia mais: Qualificação de leads: aumente suas chances de venda | Fluxo

Por outro lado, o SQL é um lead qualificado para vendas. Ele já passou pela fase de MQL e agora está pronto para

comprar o seu serviço. Nesse momento é que a equipe comercial pode agir e fazê-lo ficar ainda mais interessado.

Entender as diferentes fases dos visitantes e leads é essencial para levá-los adiante na jornada de compra e vender

ainda mais seu SaaS. Seus clientes não são pessoas iguais, por isso, é importante tratá-los com seus problemas e

desejos como se fossem únicos.

Lead scoring

Aplicar a técnica de lead scoring é fundamental para entender quais dos seus leads estão mais preparados para a

compra. Por meio dessa classificação temos dados como cargo e segmento, ou seja, o perfil do seu lead, e quais são

os acessos dele e conteúdos consumidos.

Leia mais: Lead Scoring para mais resultados no digital | Fluxo

O principal objetivo do lead scoring é aumentar a eficiência dos times de marketing e vendas, identificando em

quais fases os leads se encontram e como levá-los adiante no funil de vendas. Assim como quais serão as

abordagens utilizadas e gerar um crescimento previsível, com ações que realmente gerem impacto e resultados nas

vendas da empresa.

Leia mais: Vendarketing: unir vendas e marketing para otimizar resultados | Fluxo

Otimize a etapa de análises

A última etapa do Inbound Marketing serve para analisar todo o processo e conhecer o resultado da sua campanha.

Desse modo, você pode utilizar ferramentas de análise de campanha para ajudar, como Google Analytics.

Uma das principais vantagens de realizar estratégias online é a possibilidade de medir seus resultados com base em

dados. Logo, seu planejamento e evolução serão mais ágeis, com menores custos e contribuirão para o alcance das

metas.

Leia mais: Como analisar resultados no marketing digital | Fluxo

ROI - Retorno sobre o investimento

Primeiro, a principal métrica em que você deve pensar é o ROI. Afinal, você precisa saber se o marketing está

gerando lucros ou prejuízos. Para realizar esse cálculo, você precisa apenas somar todos os investimentos de

marketing em determinado período e comparar com os resultados obtidos.

Além do ROI, a quantidade de leads gerados, menores ciclos de venda, novas compras por clientes ativos também

devem ser levados em consideração, não apenas o aumento das vendas.

Taxa de conversão

A taxa de conversão é outra métrica importante que se deve avaliar para entender quantos dos seus visitantes se

tornam leads. Desse modo, você consegue medir o quanto sua marca está influenciando as pessoas por meio das

suas ofertas.

A mensuração da taxa de conversão também pode ser avaliada em Landing Page, download de materiais, e-mail

marketing e mídias sociais. A partir dela é possível identificar quais ações devem ser retiradas e quais precisam ser

incluídas.

CPV - Custo por visitante

A taxa de conversão é outra métrica importante que se deve avaliar para entender quantos dos seus visitantes se

tornam leads. Desse modo, você consegue medir o quanto sua marca está influenciando as pessoas por meio das

suas ofertas.

A mensuração da taxa de conversão também pode ser avaliada em Landing Page, download de materiais, e-mail

marketing e mídias sociais. A partir dela é possível identificar quais ações devem ser retiradas e quais precisam ser

incluídas.

CPL - Custo por lead

Por outro lado, o CPL traz o valor de cada lead gerado em uma campanha. Embora nem todos os leads se tornem

clientes, é importante definir quem é o seu lead e entender quanto você paga para gerar cada um deles com suas

estratégias.

É essencial enviar conteúdos relevantes e de qualidade para evitar

que seus consumidores se incomodem e saiam da sua base de

dados. Então, de maneira alguma envie conteúdos apenas por

enviar. Eles precisam ser interessantes para seus leads!

NPS - Net Promoter Score

Com o NPS você terá resultados sobre o nível de satisfação dos seus clientes com a empresa. Basicamente, você vai

entender qual a probabilidade de indicarem a sua empresa para amigos ou conhecidos. A partir destes dados, você

conseguirá identificar quais estratégias são necessárias para implementar melhores práticas em suas campanhas.

Métricas e-mail marketing

As métricas do e-mail marketing são utilizadas para entender se a sua ação e segmentação estão trazendo

resultados. Algumas podem trazer indicações claras em relação ao desempenho, enquanto outras são mais

complexas.

Confira quais são as principais métricas relacionadas ao e-mail marketing:

Clickthrough Rate (CTR): usada para mensurar a taxa de cliques em relação à quantia de mensagens

disparadas. Por meio dela, é possível entender o interesse do público e a qualidade da sua base de e-mails.

Conversion Rate (taxa de conversão): mensura a quantidade de pessoas que abriram o e-mail, clicaram no

CTA, foram direcionadas a sua Landing Page e concluíram a ação desejada. Com a CR conseguimos analisar

quais objetivos estão sendo alcançados.

Bounce Rate (taxa de rejeição): monitora o número de e-mails que não chegaram aos usuários. Essa métrica

é dividida em soft (problemas temporários e simples) e hard (e-mails foram enviados para contar desativadas

ou digitados incorretamente).

List Growth Rate (taxa de crescimento da base): serve para analisar o crescimento da base, diminuindo o

número de pessoas que cancelaram e os e-mails que foram rejeitados. Essa métrica tem como objetivo

analisar se a abordagem está sendo efetiva e converte o visitante em lead.

Email Sharing (taxa de compartilhamento): mostra quantas pessoas compartilharam o e-mail ou utilizaram

links de encaminhamento aos amigos.

Overall ROI (retorno total sobre o investimento): serve para medir a performance da empresa com base nas

ações executadas.

Lifetime Value: aponta o custo de manutenção de um cliente da empresa. Ajuda a entender se aquele cliente

realmente está sendo valioso e vantajoso.

SEO e Google Ads

O SEO (Searching Engine Optimization) é um dos pontos mais importantes dentro das estratégias de Inbound

Marketing. Afinal, você quer que seu conteúdo seja visto e para promover o encontro entre seus clientes e seu site é

preciso otimizar seu conteúdo com SEO.

Além de escolher o melhor conteúdo, que agregue valor e forneça informações importantes aos seus visitantes,

utilizar estratégias de otimização do seu conteúdo é fundamental para acertar as pessoas que buscam por esses

conteúdos.

Basicamente, o objetivo é mostrar ao Google e outros mecanismos de busca que você tem aquilo que o usuário

precisa. Utilizando a metodologia de SEO, você terá pilares principais para seguir:

Otimização do site

Produção de conteúdo relevante

Conquista de links externos

Por outro lado, com o Google Ads você pode anunciar produtos ou serviços referentes a uma determinada palavra-

chave, buscando aumentar seu tráfego pago, direcionar visitantes ao seu site, alavancar vendas em curto prazo e

garantir resultados imediatos.

Leia mais: Os detalhes das campanhas de sucesso no Google Ads | Fluxo

Embora você possa trabalhar com os dois, o SEO e o Google Ads possuem poucas semelhanças, como a utilização

de palavras-chave para levar mais tráfego às páginas e aumentar as chances de conversão.

O SEO é utilizado para buscas orgânicas enquanto o Google Ads funciona por meio de mídias pagas, gerando um

custo por impressão ou clique, ao contrário do SEO.

Tráfego Orgânico e Tráfego Pago

O tráfego orgânico é o acesso que ocorre quase de forma natural, com custos de clique que podem se tornar cada

vez mais baixos. Porém, mesmo utilizando estratégias de SEO, os resultados podem levar dias e até meses para

surtirem efeito.

Por outro lado, o tráfego pago é quando os usuários chegam até uma página que foi exibida para eles de forma

paga. Entre as vantagens, temos um retorno mais rápido, ao contrário do orgânico. Porém, é preciso ter verba

disponível para investir nesse modelo de tráfego.

Leia mais: Estratégias de marketing com foco no tráfego orgânico: veja como explorar para vender mais

Como escolher uma estratégia? Depende do seu objetivo. Mas, normalmente, integrar as duas estratégias é a

melhor opção. Afinal, você pode utilizar o tráfego pago para alavancar a empresa nas primeiras semanas e gerar

leads mais fiéis com o tráfego orgânico.

Testes A/B

Um aliado na conversão de leads e melhora do relacionamento é o teste A/B. Você já sabe da importância que um

bom relacionamento e entrega de conteúdos relevantes tem para manter seu lead interessado. No entanto, para

saber se a sua comunicação está entregando bons resultados é preciso realizar testes. 

O teste A/B serve para testar a eficiência do seu projeto e conhecer o que é mais atrativo para o seu público-alvo. No

Inbound Marketing, ele visa aperfeiçoar a comunicação para aumentar as vendas, encantar o cliente e obter sucesso

para a empresa. Logo, a melhor opção é utilizar o teste A/B em todos os processos possíveis, buscando melhores

resultados em sua estratégia de marketing.

Saiba como otimizar sua estratégia Inbound
Marketing

Atrair clientes para sua empresa é um verdadeiro desafio em um mundo onde todos estão fazendo o mesmo. Por

essa razão é importante definir os melhores planos para a sua marca.

Logo, o Inbound Marketing é uma estratégia que funciona muito

bem para empresas SaaS. Isso ocorre devido ao tipo de público das

empresas de tecnologia que estão sempre online, conectados e

procurando por conteúdos relevantes no universo digital.

Desse modo, são muitos os benefícios que sua empresa de software ganha por meio do Inbound Marketing. Em

destaque estão:

Atrair clientes

Aumentar a conversão

Captar e educar os leads

Aumentar as vendas

Melhorar e aprofundar o relacionamento com os clientes

Melhorar o branding do seu negócio

Reduzir a taxa de churn

Reduzir os custos de aquisição de clientes

Oferecer uma experiência única com a sua marca

Fidelizar mais clientes

Todos esses benefícios fazem a empresa ganhar mais espaço no mercado e, em consequência, aumentar suas

vendas.

Toda a estratégia do Inbound é sobre atrair seu público, conhecê-lo e buscar formas de aprofundar a relação com

eles.

Na Fluxo, agência de marketing que atua há mais de 10 anos no segmento, a criação da estratégia Inbound

Marketing inicia a partir de dois pontos: a definição das buyers personas e as estratégias de relacionamento que se

deseja construir com elas.

Toda a estratégia é pensada de forma a incluir os seus principais desejos para a marca e seus objetivos para a

empresa.

Por meio de conteúdos consistentes para seu blog, site, eBook e landing page, a sua estratégia de captação de

leads vai ser um verdadeiro sucesso.

Lembre-se, ainda, da importância de ter uma equipe de marketing e vendas trabalhando de forma alinhada para

resultar na geração de mais leads qualificados e otimização de suas vendas.

Vamos conversar mais sobre
como a Fluxo pode ajudar?

Somos uma equipe de especialistas em marketing digital
focados em aumentar suas vendas!

Fale com um especialista

Pato Branco
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Centro, Curitiba – PR 80320-110
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