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CONTEÚDO DIRECIONADO E INBOUND MARKETING: Estratégias de 

comunicação da Plataforma Wix para geração de leads em Redes Sociais 

 

1. RESUMO: 

Descrever e realizar um estudo de caso sobre a plataforma Wix.com é o intuito 

do presente trabalho. Para tal, busca-se registrar e compreender quais são as 

estratégias de comunicação utilizadas por tal ambiente digital, na tentativa de 

geração de leads em seus conteúdos, prospectando a captação de novos 

usuários.  

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

O presente trabalho tem como intuito, por meio da descrição e análise 

de dados, bem como o estudo bibliográfico, realizar um estudo de caso sobre a 

plataforma Wix.com. Além disso, busca-se registrar e compreender quais são 

as estratégias de comunicação utilizadas por tal ambiente digital, na tentativa 

de geração de leads em seus conteúdos, prospectando a captação de novos 

usuários. 

O Wix é uma plataforma líder de desenvolvimento web baseada em 

nuvem com milhões de usuários em todo o mundo, deste modo, é possível que 

qualquer pessoa faça um site com facilidade, sem a necessidade de contratar 

um profissional na área. Existe também a possibilidade de aquisição de planos 

pagos com características diferenciadas, isto para quem quer algo a mais, 

como domínio próprio, banda ilimitada dentre muitas outras opções. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

O objetivo geral seria realizar uma pesquisa cientifica acerca de 

marketing digital e inbound marketing, levantando os conceitos e as estratégias 

possíveis a serem utilizadas para divulgar e produzir conteúdo relevante para 

geração de leads. Por sua vez, os objetivos específicos seriam: aprofundar os 

estudos sobre marketing, como este evoluiu para marketing digital, e como 

chegamos hoje em marketing de conteúdo e/ou inbound marketing; analisar o 

surgimento das novas maneiras de se fazer publicidade e produzir conteúdo 



após a consolidação da internet; descrever as estratégias de comunicação da 

plataforma wix.com, que são utilizadas para gerar leads em suas redes sociais. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho é composta pela 

pesquisa bibliográfica e qualitativa. A primeira emprega materiais publicados 

em livros, artigos, dissertações e teses. Ela pode ser realizada 

independentemente ou pode constituir parte de uma pesquisa descritiva ou 

experimental. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa 

bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, 

pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa tem como premissa não se 

preocupar com números e quantidades totais, mas sim com relação ao 

aprofundamento e de como tais dados selecionados serão compreendidos 

pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar 

o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os 

valores que se reprimem a prova de dados, porque os dados analisados por 

este método não estão baseados em números. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

Visto que em numa nova era de informação, a ideia é de aplicarmos 

ações de comunicação que as pessoas e empresas antes não tinham essa 

divulgação, de comercializar seus produtos, conquiste novos clientes e ainda 

ampliando a suar rede de relacionamento, que engloba a prática de promover 

serviços e produtos através  da utilização de canais de distribuição, eletrônicos 

com intuito de chegar  ao público alvo de forma relevante, personalizada e mais 

eficiente . 

Esse tipo de ação envolve estratégias, economia e a parte operacional, 

claro que adaptado aos meios digitais, de modo que obtenha nestes canais o 

mesmo sucesso direto e simultâneo, para potenciar os efeitos do inbound.  

A chave do sucesso, tem que ser a rapidez de execução liberdade que o 

usuário terá ao manusear as suas funções. 



Isso vai além, pois serão investidos em criações de ambientes de 

comunicação com o cliente visando que o público alvo tenha uma página de 

negócios por meio de  Fan Page através de ferramentas. 

Essa ferramenta serve para impulsionar, ampliar ao surgimento de um 

novo modelo de consumidor 2.0 isto é que exige, é atento, informado visando 

sempre registrar as possibilidades de antes mesmo de sair do conforto da sua 

casa, busque novas ideias com outros consumidores e até mesmo clientes. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

Por se tratar de um campo relativamente novo, que teve seu surgimento 

em 2010, não há tanta bibliografia que trate sobre o tema, assim, este trabalho 

se mostra importante para fomentar sobre esta nova forma de se produzir 

conteúdo na internet, sendo este um novo caminho para profissionais da área. 

Num segundo momento, para reforçar o estudo sobre o tema 

apresentado, faremos um levantamento de dados abrangendo a cultura wiki, 

que consiste em colaborar, somar, ajudar, ou seja, estar pronto para trabalhar 

em cima de algo pré-existente, assim assumindo que alguém vai modificar o 

que você está fazendo, paralelamente ao objetivo do inbound marketing 

gerando conteúdo de valor e interesse do usuário.  

Visando o aprofundamento do assunto, faz-se necessário entender os 

processos de digitalização e convergência na comunicação que nada mais é do 

que a união de três setores da economia: a informática, as telecomunicações e 

a comunicação social que devem confluir para um mesmo resultado final, ou 

seja, todos os produtos e serviços, as plataformas de mídia e de comunicação 

digital, de alguma forma contém estes três elementos, assim, o estudo deste 

assunto com análise comparativa em relação as estratégias de inbound 

marketing x outbound marketing devem fomentar parte deste estudo.  
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