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Resumo
O presente artigo propõe realizar uma pesquisa sobre
a atuação do jornalista na produção de conteúdo para
a ação mercadológica “Inbound Marketing”. Justiﬁcase a escolha do tema em virtude da relativa falta de
literatura sobre a área e do seu crescimento no Brasil,
possibilitando a ação de jornalistas. O objetivo geral
é analisar o trabalho do jornalista na produção do
Inbound Marketing e os objetivos especíﬁcos são:
avaliar como funciona a produção desse conteúdo;
compreender a rotina do proﬁssional responsável pela
produção desse conteúdo; e perceber a importância
do jornalista para a produção de conteúdo de Inbound
Marketing. Para a realização desta pesquisa, utilizamos
o método qualitativo e pesquisa bibliográﬁca. Como
resultado da pesquisa, entende-se que o jornalista
é um dos proﬁssionais capacitados para produzir
conteúdo desta ação mercadológica, pois ele tem
conhecimento teórico sobre produção de conteúdo.
Palavras-chave: Inbound Marketing. Comunicação.
Jornalismo. Convergência. Tecnologia.
Abstract
The article proposes to conduct a research on the
journalist’s role in producing content for the “Inbound
Marketing” action. The choice of the theme is justiﬁed
due to the lack of speciﬁc literature and its growth in
Brazil, enabling the action of journalists in the area.
The objective is to analyze the journalist’s work in the
production of Inbound Marketing and the speciﬁc
objectives are: to analyze how the production of
this content works; to understand the routine of
the professional responsible for the production of
this content and the importance of the journalist
for the production of Inbound Marketing content.
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For this research we used the qualitative method
and bibliographic research. The results obtained
during the research are that the journalist is one
of the professionals able to produce content for
this marketing action, because he has theoretical
knowledge about content production.
Keywords: Inbound Marketing. Communication.
Journalism. Convergence. Technology.

Introdução
O “Inbound Marketing” ou “marketing
de conteúdo” é qualquer estratégia de
marketing que tem como objetivo divulgar
informações relacionadas ao serviço de
uma empresa de forma não invasiva ao
possível cliente. Basicamente, resume-se
em atrair o cliente com informações úteis
e de forma gratuita para depois apresentar
os seus serviços. Busca-se atrair as pessoas
para as redes sociais, sites e outros meios
de comunicação da empresa, oferecendo
produtos e aumentando seus acessos a
partir de um funil de atração. Assim, o leitor
se tornaria cliente.
Como exemplo, pode-se citar
agências de comunicação ou empresas que
disponibilizam em suas páginas e-books sobre
gestão de negócios. Para que o futuro cliente
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possa ler o conteúdo, ele precisa se cadastrar
e, a partir deste, recebe em seu e-mail mais
e-books, infográﬁcos, e outras informações
sobre os serviços oferecidos pela empresa. Desta
forma, ser menos incisivo ao oferecer os seus
serviços tem como objetivo transformar esses
leitores, em primeiro lugar, em consumidores e,
posteriormente, em divulgadores espontâneos
de seus serviços.
No Amapá, poucas empresas e
instituições utilizam a estratégia de Inbound
Marketing para a divulgação de informações
que tenham como objetivo atrair leitores para
os seus sites e transformá-los em clientes.
Vaz (2011) aﬁrma que a credibilidade
de uma empresa é apoiada na divulgação de
informações, sendo, portanto, uma das bases
para o crescimento virtual de um negócio ou
serviço. Diante disso, parte-se do pressuposto
de que a divulgação de informações sobre a
empresa não é somente papel dela, mas também
do próprio receptor da ação de marketing, a
partir dos estudos de Inbound Marketing.
Já Lupetti (2007) acredita que uma
marca bem posicionada dentro da rede de
computadores é, sem dúvidas, um grande
competidor de mercado, e isto tem relação direta
com a boa cultura de comunicação. Desta forma,
a empresa valoriza a sua imagem perante o seu
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público, seja este interno ou externo. A partir
disso, é possível observar a necessidade do
trabalho consistente de divulgação de marketing
nas redes.
Sendo assim, de acordo com Evandro
(2015), o Inbound Marketing é baseado em
quatro etapas: atrair, converter, fechar e
encantar. Esta última estratégia é responsável
por transformar o leitor inicial em divulgador,
justamente através do funil de vendas.
A ação mercadológica utiliza o funil
para explicar como o consumidor é atraído
para dentro do meio de consumo: utiliza-se a
produção de conteúdo para associar como um
produto ou marca funciona em uma espécie de
funil de vendas, que, por sua vez, apresenta os
passos que a ação deve tomar até realizar uma
venda. Ou seja, acompanha-se um processo com
as seguintes etapas: a veiculação da propaganda,
a transformação do leitor e a ﬁnalização da sua
compra.
A partir do método indutivo, que parte
da observação para depois a constatação
da teoria, será realizada uma observação
de material teórico e, posteriormente, um
comparativo com a atividade desenvolvida em
uma agência de comunicação para observar
como se dá o processo de produção do Inbound
Marketing no trabalho de uma jornalista.
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Optou-se por utilizar como método o
estudo de caso, pois este deve ter preferência
quando se pretende examinar eventos
contemporâneos, em situações em que não se
podem manipular comportamentos relevantes e
é possível empregar duas fontes de evidências,
em geral não utilizadas pelo historiador, que são
a observação direta e uma série sistemática de
entrevistas (YIN, 2001, p. 27).
Segundo Marconi e Lakatos (2003), o
método parte da premissa que os fatos podem
ser ou não constatados, e, a partir destes, o
estudo se tornar mais amplo que os eventos
que levaram ao início da pesquisa.
O surgimento do Marketing Digital e do Inbound
Marketing
A tecnologia é uma ação transformadora
da realidade do homem e isso não se resume
apenas a área das ciências computacionais, mas
sim a todas, como o marketing, que veio para o
meio digital. “Nesse contexto, os conceitos de
marketing e a comunicação deixam de existir
como ferramentas isoladas da empresa, fazendo
agora parte da gestão estratégica” (LUPETTI,
2007, p. 6).
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Percebe-se, portanto, que a gestão
estratégica da ação de uma empresa deve
envolver não somente o marketing, mas toda a
comunicação. Desta forma, a empresa consegue
trabalhar as suas ações de marketing.
Nos Estados Unidos, o marketing começou a ser caracterizado como corrente da área administrativa na primeira década do século XX. No Brasil
o neologismo ‘mercadologia’ foi introduzido em 1947 pelo professor Álvaro Porto Moitinho. [...] foi apenas
em 1960 que a American Marketing
Association (AMA) o deﬁniu como: ‘o
desempenho das atividades de negócio que dirigem o ﬂuxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou
utilizador’. (LUPETTI, 2007, p. 7)

A partir desta afirmação, pode-se
identiﬁcar a importância do marketing na vida
da sociedade. Desta forma, compreende-se que
a necessidade do utilizador tenha perpassado
as décadas e perdure até os dias atuais. A
transformação do marketing tradicional para
o marketing digital pode ser resultado de uma
demanda da própria sociedade.
Lupetti (2007) argumenta que as
organizações perceberam, por conta própria,
a importância de realizar ações de marketing,
especialmente pela observação do que seu
público demandava. A partir disso, as empresas
perceberam o que deveriam fazer para atrair os
seus clientes.
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“As empresas começaram a perceber
que seu êxito dependia da capacidade de
deﬁnir o que os consumidores desejavam ou
poderiam vir a desejar” (LUPETTI, 2007, p. 8).
Com essa evolução, foi possível perceber que as
pessoas começaram a entender a importância
da criação de um processo de percepção do
consumidor sobre os produtos a ele oferecidos
e quem estivesse a frente disto “signiﬁcava dar
um passo a frente do seu concorrente” (LUPETTI,
2007, p. 8).
Com isso, as empresas ampliaram o
uso de técnicas mercadológicas para conseguir
vender seus produtos, pois quanto mais
tecnologia para transformar as vendas, mais
a concorrência crescia dentro dos segmentos
da sociedade. Isto se reflete na forma que
as empresas se comportavam perante seu
público. Ou seja, elas precisavam de estratégias
mercadológicas para conseguir vender seus
produtos e assim conseguir lucrar, pois o lucro
roda o sistema capitalista.
Neste momento, essas empresas
voltaram sua atenção à evolução
do mercado, tendo como objetivo o
princípio de perenidade da organização [...] Diante de tantos fatores a
ser analisados, as empresas se reorganizaram e iniciaram um processo
de deﬁnição de objetivos, agora a
longo prazo. (LUPETTI, 2007, p. 9)
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Isso seria uma espécie de regra sobre
como funcionariam as estratégias mercadológicas
e quais seriam os produtos que poderiam, então,
ser colocados e em quais oportunidades. Desta
forma, a concorrência poderia ainda se manter
de forma igualitária para todas as organizações
que estavam adotando o marketing para vender
seus produtos. Neste caso o marketing já era
empregado, mas no contexto empregado no
livro seria a propaganda de marketing incisivo,
investindo recursos e pessoal para tal ação.
Neste contexto, o planejamento
estratégico considerava as “possíveis mudanças
tecnológicas, o comportamento do consumidor
e os recursos ﬁnanceiros” (LUPETTI, 2007, p. 9).
Desta forma, era possível associar o planejamento
estratégico de uma empresa conforme o
perﬁl dos seus compradores, de forma similar
ao que é realizado na captura de leads3 do
Inbound Marketing, que utiliza personagens
gerados pelo produtor do conteúdo, ou mesmo
gerado automaticamente por programas de
gerenciamento de anúncios de Inbound.
O planejamento estratégico de uma
empresa torna-se tão importante quanto qualquer
3 Neste contexto, utilizaremos o “Lead” dentro do marketing
digital, que o trata como um potencial consumidor de
uma determinada marca, que demonstrou interesse em
consumir seu produto ou serviço. Interesse deﬁnido pelo
preenchimento de formulários para download ou acesso
de conteúdos.
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outro setor e passa a desempenhar papel crucial
dentro da organização. Em conjunto com as
informações, permitia que a comunicação e o
marketing da empresa pudessem organizar os
pontos fracos e fortes, desenvolvendo um bom
planejamento de marketing.
Para realizar essa função, a alta
administração precisava levantar
e analisar as informações sobre o
ambiente externo, ou seja, deveria
saber o que estava acontecendo no
mercado dos pontos de vista político, econômico, social e tecnológico
[...] A missão e os objetivos faziam
parte, então, do planejamento estratégico. As organizações deﬁniam
para a empresa como um todo. Cada
setor desenvolvia seu plano em função do planejamento global da organização. (LUPETTI, 2007, p. 9-10)

Isso possibilitou que as empresas
se organizassem e definissem estratégias
de vendas melhores que seus concorrentes.
Desta forma, a empresa sabia o que queria
passar para o consumidor e, então, a equipe de
marketing e comunicação passará a perceber
e deﬁnir as estratégias de venda e propaganda
da organização. Com base em seus perﬁs de
consumidores, usam-se informações advindas
de estudos e análises de dados.
A AMA (Associação Americana de
Marketing) redeﬁniu o conceito de marketing
em 1980. Marketing pode ser deﬁnido como
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“[...] o processo de planejamento e
execução de conceitos, paciﬁcação,
promoção e distribuição de bens,
ideias e serviços para criar trocas que
satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das empresas”. (LUPETTI, 2007,
p 10)

Com isso, pode-se observar que este
conceito aplicasse até os dias atuais, em que
o marketing, em especial o digital, não está
somente vendendo produtos, mas bens que as
pessoas precisam, ou acreditam precisar. Desta
forma, novos caminhos podem surgir para o
marketing, não mais restrito a vender, mas a
agregar valor aos seus produtos no mercado.
Isso ocorre, por exemplo, na divulgação
realizada por uma pessoa famosa, como acontece
hoje com os chamados “inﬂuenciadores digitais”,
que utilizam suas redes sociais para agregar sua
imagem a um produto, cuja missão da empresa
tem a ver com sua crença.
Essa preocupação “com o planejamento
do produto, do preço, da distribuição e da
comunicação justiﬁcaram o novo conceito de
marketing”. (LUPETTI, 2007, p. 10)
Com o advento do computador e a
evolução tecnológica, foi possível
criar outras técnicas, como o código
de barras e os leitores óticos, favorecendo o relacionamento entre fabricantes e varejistas, e novas formas
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de comunicação se estabelecem em
1990, como a Internet, os celulares,
o correio eletrônico. (LUPETTI, 2007,
p. 11)

O computador é uma ferramenta
potencializadora, ainda mais ao levar em conta
a convergência entre os meios, que se dá, por
exemplo, pelo QR Code, código de barras
bidimensional e digital que pode ser identiﬁcado
por leitores, servindo para redirecionar dados
de um meio para o outro. Para exempliﬁcar:
com um QR Code, o usuário pode fotografar
um cupom ou panﬂeto do Uber Eats (aplicativo
de entrega de alimentos) e ser redirecionado
para o cadastro ou código de desconto, para,
então, usar o aplicativo.
A Internet afeta diretamente o
marketing de uma empresa, pois o consumidor
está na Internet “falando sobre seus produtos
e serviços, comparando sua empresa com
as dos concorrentes” (TORRES, 2009, p. 61).
Logo, não investir em marketing digital pode
representar uma desvantagem, pois a Internet
afeta diretamente a dinâmica empresarial,
independentemente da vontade dos donos.
“O marketing digital é o conjunto de estratégias
de marketing e publicidade, aplicadas à Internet,
e ao novo comportamento do consumidor
quando está navegando” (TORRES, 2009, p.
61). Ou seja, é colocando essas estratégias

65

em prática que grandes e pequenas empresas
devem se aproximar e convencer o consumidor
a conhecer, conﬁar e comprar o seu produto
ou ideia.
Marketing é uma atividade complexa que abrange desde decisões administrativas até o relacionamento
com o cliente, passando por diferentes etapas e reunindo diversas variáveis que podem inﬂuenciar, ou até
mesmo determinar, o futuro de um
negócio. (FLECK, LEIZA e DALMORO,
2007, p. 3)

Pode-se dizer que o marketing necessita
das pessoas e de suas demandas para funcionar,
mas está relacionado a um grande processo
de produção de ações mercadológicas.
Esses processos só são viáveis por conta de
profissionais capacitados para entender e
transformar as necessidades de vendas da
empresa em uma campanha que gere um
conteúdo interessante.
Função do jornalista na produção do Inbound
Marketing
A ação mercadológica Inbound
Marketing, que utiliza a produção de conteúdo
para se associar com um produto ou marca,
funciona em uma espécie de funil de vendas.
Este funil tem relação com os passos que a ação
deve tomar até realizar uma venda, partindo
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da propaganda, passando pela transformação
do leitor, até a ﬁnalização da sua compra. “Ele
descreve as fases pelas quais você promove
clientes potenciais, desde um mercado
repleto de pessoas alheias à sua existência até
compradores muito ﬁes e direcionados” (REED,
2012, p. 18).
E é uma ação que está cada vez mais
dentro das redes sociais, especialmente em
virtude do grande crescimento de redes sociais
como o Twitter e Facebook4 –, que possibilitam
maior inserção de ações mercadológicas. Por
consequência, o Inbound Marketing torna-se
mais acessível e barato.
Devido ao tempo que as pessoas
passam na Internet, especialmente em sites sociais, tais como Facebook e Twitter, faz sentido torna-se
membro deles. O consumidor médio
tende a estar bastante à frente da
maioria das empresas no uso da mídia social. Se o mercado estiver dedicando tempo a esses sites, então
você também deverá fazer isso; vá
onde o mercado está. (REED, 2012,
p. 20)

Assim, as mídias sociais exercem
influência importante sobre o Inbound
Marketing, pois é nelas que clientes são
4 É importante salientar que o Instagram, apesar de
possuir um grande número de usuários, só apresenta
ferramentas de convergência para outras mídias externas
a partir de um determinado número de seguidores, exceto
pelo IGTV (aplicativo de vídeo do Instagram).
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captados e levados até as landpages,
ambiente em que leitores se transformam
em clientes e voltam atrás do vendedor para
comprar mais daquele produto.
Isso só é possível graças à geração do
conteúdo que é produzido por proﬁssionais
da área do jornalismo.
“É uma mudança do marketing de
megafone – gritando aleatoriamente sua
mensagem para uma massa heterogenia de
pessoas, que pode ou não estar interessada
no que você tem a dizes” (REED, 2012, p. 23).
Com essa ação, você consegue direcionar o
conteúdo para o público-alvo da sua marca, ou
seja, possibilita-se o fortalecimento da relação
entre pessoa e marca.
Apesar das redes sociais serem
um grande canal de venda para a ação
mercadológica do Inbound Marketing, o
site ainda é um fundamental aliado para a
divulgação desse conteúdo. Nele é possível
armazenar dados sobre a ação e fazer a
base de dados dos leads que serão utilizadas
em um momento próximo para o envio de
mais conteúdo igual ao que o lead recebeu
durante a realização do cadastro para receber
a recompensa.
Um site é a ferramenta de marketing mais importante de sua empresa – você pode não fazer nada
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do que está descrito neste livro, mas
deve obrigatoriamente ter um site.
Felizmente hoje é muito mais fácil
criar uma presença na Web do que
era antes. Não há necessidade de
protelar isso pela falta de experiência de codiﬁcação especializada:
você contrata um programador ou
desenvolve sozinho um sistema de
gerenciamento de conteúdo de fácil
utilização. (REED, 2012, p. 45)

Portanto, nesse caso, o jornalista,
ou profissional que trabalhe com a ação
mercadológica do Inbound marketing ou de
conteúdo, pode trabalhar tranquilamente
sem precisar se preocupar com sistemas de
gerenciamento de páginas e sites na Internet.
Nesse sentido, é possível considerar que o
proﬁssional ﬁca mais livre para criar.
Para abordar o papel do Jornalista
dentro do marketing de uma empresa, precisase entender o conceito principal, a função e o
surgimento da assessoria de comunicação, que
é o papel tradicional de um jornalista dentro de
um setor de comunicação das empresas.
Através da evolução da democracia
e do direito à informação, tornou-se
necessário para organizações públicas e privadas serem transparentes
com a sociedade e prestar contas
de seu funcionamento para a população. A partir disso, as empresas
passaram a investir em comunicação institucional, onde a assessoria
de imprensa está inserida. (ALVES,
2017, p. 17)
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Segundo Alves (2017), a assessoria
surgiu com o jornalista norte-americano Ivy
Lee, que transformou um empresário com baixa
popularidade em um dos homens mais queridos
da América. Ela aborda a inﬂuência do trabalho de
um jornalista em uma assessoria de comunicação
e onde podemos relacionar o marketing, que
engloba o marketing de atração ou Inbound
Marketing.
Pode-se, então, pensar na importância
do marketing para uma empresa, seja para
divulgar informações para os seus clientes,
como informativos ou em grandes campanhas
publicitárias. Ele é fundamental para uma
empresa, para que ela possa oferecer seus serviços
para o mercado. De acordo com Fleck, Leiza e
Dalmoro (2007, p. 9): “o Setor de Marketing e
Comunicação já trabalha de forma integrada,
se considerarmos comunicação integrada a
interação dos proﬁssionais de diversas áreas da
comunicação, trocando informações e idéias entre
as diferentes funções”.
Portanto, o proﬁssional do jornalismo
pode trabalhar na produção de conteúdo para
marketing, Inbound Marketing e outros. As
relações de construção entre os proﬁssionais
da área da comunicação trabalham mediante
o exercício de várias funções.Na rotina de
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trabalho de agências de marketing digital
e Inbound Marketing, como a “Resultados
Digitais”, empresa brasileira que trabalha com
a produção de Inbound Marketing, é comum
que um jornalista trabalhe na produção de
conteúdo das ações de marketing, como poderá
ser observado a seguir.
Com o mercado cada vez mais
competitivo, o jornalista começou a procurar
novas formas de trabalhar e ganhar dinheiro.
Uma das formas encontradas foi justamente a
produção de conteúdo, em que os proﬁssionais
perceberam a migração da mídia tradicional
para o marketing digital, convergindo de uma
plataforma para outra.
Com o avanço da tecnologia e uma
sociedade cada vez mais moderna
e freak por inovação, é preciso se
atualizar, acompanhar as tendências
e se reinventar o tempo todo. Caso
contrário, nós, jornalistas, perdemos
o bonde e ﬁcamos do lado de fora,
apenas vendo as coisas acontecerem. (ANDRADE, 2018, p. 1)

A partir desta migração, as empresas,
como o McDonalds, começaram a contratar, em
seus departamentos de marketing, jornalistas
para cuidar da estratégia de produção de
conteúdo. Esse fenômeno passou a ser chamado
de brand journalism ou jornalismo de marca,
que seria a produção de conteúdo digital e
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campanhas, pensadas e produzidas por
jornalistas.
Andrade (2018) explica que “existe
uma tendência no jornalismo mundial: a
mudança da mídia tradicional para o marketing
em estratégias, envolvendo produção de
conteúdos focados em jornada de vendas
e também para marcas”. Essa tendência é
justamente o brand journalism e funciona
como uma espécie de posicionamento da
marca junto ao mercado feita por proﬁssionais
com credibilidade.
Quando o McDonald’s apresentou
ao mundo uma nova nomenclatura para deﬁnir os proﬁssionais de
jornalismo que atuam nas corporações. Após anos de pesquisa, a
companhia concluiu que contratar
jornalistas era a melhor estratégia
para a produção e distribuição assertiva de conteúdos que elevassem a experiência de seu público-alvo e melhorassem a reputação
da marca. (ANDRADE, 2018, p. 1)

O proﬁssional do jornalismo está cada
vez mais inserido em grandes empresas para
produzir conteúdo para as marcas, pensando
em campanhas que realmente envolvam o
público-alvo, fazendo associação da marca
com bem-estar, utilizando do conhecimento
teórico adquirido durante a academia para
pensar em estratégias para atrair as pessoas.
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Após o conceito ter nascido com
a história do Mc Donald’s, muitos outros players do mercado
apostaram no brand journalism
e obtiveram um grande sucesso,
como Coca-Cola, Cisco e Red Bull.
As empresas seguem atrás de escritores talentosos para produzir
conteúdo para seus produtos e/
ou serviços e contar histórias atrativas, poderosas e que engajem.
(ANDRADE, 2018, p. 1)

Andrade propõe, em seis tópicos,
que o jornalista é o proﬁssional ideal para a
produção de conteúdo digital para empresas,
sendo estes: criatividade, conhecimento
teórico, saber contar histórias, empatia com
o público, ﬂexibilidade entre os segmentos e
poder de equilíbrio. Segundo Andrade (2018,
p. 1): “É preciso analisar com cautela a jornada
do consumidor, equilibrar a produção de
materiais de início, meio e topo de funil”. O
autor complementa:
Para alcançar resultados efetivos
com Inbound Marketing, é preciso saber atrair pessoas através
de conteúdos que elas buscam e
também aqueles que elas devem
saber. Essa é a grande sacada,
que, curiosamente, os jornalistas
já estão acostumados a trabalhar.
(ANDRADE, 2018, p. 1)

O Inbound Marketing precisa chamar
a atenção do público para que consiga ser
transformado em consumidor através do
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funil de vendas. Para isso, é necessário que
o proﬁssional consiga informar e despertar
a curiosidade das pessoas para o assunto
abordado na ação de marketing. Por exemplo,
para desenvolver um e-book que fale sobre
a venda de curso de gestão de finanças, o
profissional precisará pesquisar, apurar e
entrevistar pessoas que entendam sobre o
tema e deverá construir uma proposta narrativa.
A partir disto, é possível que o material
seja construído utilizando informações
coletadas. Desta forma, para a construção do
conteúdo é preciso que as informações sejam
ﬁltradas e que se deﬁna o que é prioridade
para entrar naquele material. Nesse sentido, o
proﬁssional vai buscar o que atrai as pessoas, e
Andrade (2018) levanta a ideia que os jornalistas
trabalham com o critério de informação
relevante e criatividade.
É necessário que o jornalista entenda
as possíveis reações do público ao conteúdo
para que o lead sinta-se confortável ao ler o
material produzido, seja a campanha em forma
de vídeo, e-book, artigo ou podcast. Para tanto,
o jornalista deve ter empatia, preocupandose com palavras, exemplos e formas de se
comunicar com os leitores e identiﬁcar gatilhos
para chamar a atenção.
Além disso, o profissional precisa
conhecer e entender as redes sociais para poder
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produzir o conteúdo de Inbound Marketing,
afinal, o jornalista está migrando para o
digital. Considerando que os proﬁssionais
precisaram se adaptar às novas mídias e às
novas realidades de mercado. Ou seja, com o
crescimento das redes sociais e da presença
das empresas na Internet, o jornalista teve
que aprender a trabalhar com outras formas
de comunicação para atender esse mercado.
Considerações Finais
Nos resultados iniciais da pesquisa,
observou-se o desenvolvimento do marketing
na vida em sociedade. Com a transformação
do marketing tradicional para o marketing
digital, concluiu-se, a partir dos autores
pesquisados, que ele foi resultado de uma
demanda da própria sociedade, que pode ser
um novo nicho de mercado para proﬁssionais
que atuam na área da comunicação digital.
A discussão proposta na pesquisa
trata do papel do jornalista para a produção
do Inbound Marketing. Portanto, além
de evidenciar o trabalho realizado pelo
profissional do jornalismo, o estudo
apresentou outros caminhos para a produção
de Inbound Marketing.
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A partir da pesquisa, foi possível
constatar que um dos proﬁssionais capacitados
para a produção de conteúdo para esse tipo
de marketing é o jornalista, pois este possui
aparatos técnicos e teóricos para a construção
de textos, e-books, bem como a produção de
vídeos e áudios com conteúdo de Inbound
Marketing.
A literatura cientíﬁca nacional sobre
o tema apresenta poucas evidências sobre o
trabalho de Inbound Marketing, em especial
a produção por proﬁssionais jornalistas. Isso
evidencia a contribuição desta pesquisa para
a produção de conhecimento cientíﬁco para
a área da comunicação.
Nos resultados obtidos com essa
pesquisa, é possível observar que existe uma
necessidade da proﬁssionalização da atividade
de produção de Inbound Marketing. Faz-se
necessário conhecimento teórico-prático
de jornalismo, pois a ação mercadológica
utiliza práticas dos conceitos teóricos de
noticiabilidade, storytelling5 e outras teorias
para poder ser produzido.
No entanto, vale lembrar que o
jornalista não substitui o profissional de
5 Termo com origem no inglês, nasce da união de duas
palavras. “Story”, que signiﬁca história, e “telling”, que
signiﬁca, contar. Ou seja, a arte de contar, desenvolver
e adaptar histórias.
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marketing, sendo este essencial para a criação
de estratégias de vendas. O jornalista, por sua
vez, pode trabalhar com a produção de Inbound
Marketing com instrução de um proﬁssional
do marketing. Desta forma, seria possível
aliar a estratégia de um proﬁssional, com o
conhecimento sobre produtos jornalísticos
de outro, mostrando que a cooperação entre
os dois proﬁssionais não é uma competição
por espaço no mercado de trabalho, mas
uma complementação às atividades. Ou seja,
enquanto um pensa na estratégia a ser usada,
o outro executa o texto, a produção de vídeo ou
imagem a ser usada na campanha de Inbound
Marketing.
Em linhas gerais, a pesquisa mostra
a função do jornalista na produção do
Inbound Marketing e como ele utiliza seus
conhecimentos para produzir conteúdo. No
entanto, esse conteúdo deve ser pensado por
um marqueteiro/publicitário, que vai pensar em
como vender o produto, além de um jornalista,
que vai pensar em como mostrar esse produto
dentro de um texto, de um vídeo ou gráﬁco, de
forma que não pareça uma propagada.
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