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INTRODUÇÃO
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Começamos nosso e-book, respondendo a seguinte questão: 

O que é Marketing de Conteúdo? 

Essa é uma parte chave quando falamos em Marketing Digital, onde muitos questionam-se 
O Que devem postar em suas redes sociais, e por isso é importante prestar bastante atenção 
nesse conceito a partir de agora. 

Para auxiliar neste entendimento, segue a definição deste profissional de marketing americano, 
chamado Robert Rose: 

“Marketing é dizer ao mundo que você é um rockstar. Marketing de Conteúdo é mostrar ao 
mundo que você realmente é um”.

Você compreende a afirmação de Robert? Ele incita a prova, onde apenas falar sobre as 
características ou benefícios dos nossos produtos ou serviços não basta mais, precisamos 
mostrar ao mundo que realmente somos bons no que nos propomos realizar, e é justamente 
neste ponto que surge o Marketing de Conteúdo, nos auxiliando para que possamos apresentar 
nossas habilidades da forma mais clara e coerente possível.

Neste e-book avançaremos ainda mais o conceito do Marketing de Conteúdo e apresentaremos 
um guia com 7 passos para que possamos construir um processo de criação de conteúdo em 
nossas empresas, na busca por melhores resultados.

Boa leitura!
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O conceito de Marketing de Conteúdo é relativamente novo, mas sua aplicação é antiga, 
até mesmo antes da era da internet globalizada. Podemos citar como exemplo a empresa 
John Deere, que em 1895 lançou a primeira edição da revista “The Furrow”, publicação 
que foi pioneira, sendo focada apenas em assuntos relacionados a agricultura, e não na 
venda dos produtos da empresa.

Esse compartilhamento de conteúdo, através da revista da empresa John Deere, é o 
preceito do Marketing de Conteúdo, que ousou compartilhar conteúdo com um público 
interessado, ao invés de apenas investir em anúncios publicitários, “empurrando” seus 
produtos ao mercado.

Educar o seu público, construir sua autoridade e através disso influenciar a decisão de 
compra dos consumidores, é a premissa do Marketing de Conteúdo.

Podemos imaginar que, na era digital, onde a forma de consumo e o próprio consumidor 
passam por grandes transformações, será uma tarefa cada vez mais difícil a realização 
de uma venda nos padrões que conhecemos hoje, assim, podemos substituir este 
pensamento de “vender” por: 

Eu preciso ajudar o meu consumidor a comprar o meu produto ou serviço!
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PUBLICIDADE TRADICIONAL 
X 

MARKETING DE CONTEÚDO
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A publicidade tradicional nos interrompe, nos obriga a ver algo quando estamos 
assistindo, ouvindo, ou até mesmo lendo algum conteúdo, quebrando nossa linha 
de raciocínio, enquanto o Marketing de Conteúdo, apenas nos oferta a mensagem 
que buscamos, sem interrupções. Ele nos traz algo de valor, informações relevantes 
e valiosas. 

PUBLICIDADE
TRADICIONAL

MARKETING
DE CONTEÚDO

INTERROMPEINTERROMPE
curta

atenção

TV
rádio

revista jornal

SEM VALOR
REAl

tende a
ser CARA

ENTREGA
VALOR

ENTREGA
VALOR

blogs

redes
sociais podcasts

CRIA
reciprocidade

GERA VALOR
REAL

MUITO
barato

Qual é a diferença entre a publicidade tradicional e o marketing de conteúdo?
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Na publicidade tradicional, a interrupção busca prender nossa atenção por um rápido 
período de tempo, desta forma suas três principais falhas são:

Prender a atenção por curtos períodos;

Não ofertar algo de real valor;

Tende a ser cara, principalmente se não obtivermos os resultados esperados;

Podemos citar como exemplos de publicidade tradicional, a TV, o rádio, os jornais, revistas, 
outdoors, entre outros.

Já no Marketing de Conteúdo, temos vantagens como por exemplo:

Geração de valor para o cliente, tornando-o mais fiel a marca;

Criamos reciprocidade. Os clientes podem acabar comprando por gratidão ao 
conteúdo ofertado;

Temos diferentes canais para veicular os conteúdos, podendo ser atrativo a todos;

Os valores são infinitamente menores, e por algumas vezes, nem geram custos;

Citamos como exemplos, todas as mídias sociais que você imagina, em quaisquer formatos, 
sejam eles posts em blogs, Instagram, Facebook, vídeos no Youtube, podcasts, infográficos 
e tantos outros.
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OS 7 PASSOS PARA A 
ELABORAÇÃO DE UM CONTEÚDO 

ALTAMENTE EFICAZ!
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Entendemos o conceito do Marketing de Conteúdo, e agora iremos ver em 7 passos, 
como você pode estrturar o seu conteúdo e distribuí-lo nas suas redes sociais.

A ideia é apresentar uma estrutura clara e objetiva, que auxilie na sua construção 
de autoridade, melhorando os resultados do seu negócio.

Vamos à eles!
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1
OBJETIVO
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Todos nós queremos vender mais e por consequência disso ganhar mais dinheiro, 
correto? Mas apenas citar o aumento do faturamento como nosso objetivo principal pode 
ser pouco e até mesmo uma estratégia inconsistente, pois dificultaria o estabelecimento 
de metas a serem cumpridas na busca do nosso grande objetivo.

Nesse momento é importante entender se a sua empresa já está a há algum tempo 
utilizando o marketing digital ou se está iniciando esse processo, pois não conseguiremos 
obter resultados financeiros relevantes se ainda não somos conhecidos e não temos 
consistência na distribuição do nosso conteúdo. 

Alguns dos objetivos escolhidos nesse momento inicial poderiam ser: 

Entenda qual o seu real objetivo com a criação de um Marketing de Conteúdo, e considere 
as vendas como resultado do cumprimento deste objetivo.

Construção ou consolidação de marca;

Demonstração de autoridade sobre o tema; 

Aumento da base de leads; 

Maior conversão dos leads nas etapas de relacionamento; 

Melhoria do atendimento e suporte ao cliente; 

Ampliação dos canais digitais;

Aumento de distribuição e frequência de conteúdo, 

Entre outros...
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2
DEFINIÇÃO DA BRAND PERSONA 

E BUYER PERSONA
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Agora eu preciso saber quem é a minha empresa para saber que tipo de conteúdo ela 
irá produzir, sobre o que irá falar, como irá se expressar e várias outras nuances que 
podem ser descobertas aqui.

Da mesma forma, preciso saber quem é o meu cliente, primeiro para entender a minha 
proximidade perante ele, e segundo, para produzir um conteúdo que realmente seja 
interessante e relevante, onde ele possa se interessar, tornando-se cliente fiel  da minha 
marca.

A definição desses trabalho é chamado de Persona, onde definimos exatamente quem 
é um e quem é o outro neste processo.

A definição da Persona da sua empresa, chamaremos de Brand Persona, enquanto a 
definição da persona do seu cliente, chamaremos de Buyer Persona.

BRAND PERSONA:

Na Brand Persona estamos focados naquilo que a marca quer passar como valor e a 
sua forma de comunicar. Criar uma Brand Persona é escrever e documentar um guia de 
linguagem caracterizado pelos pensamento, tom da fala e uma voz da marca.

BUYER PERSONA:

A Buyer Persona, será uma representação fictícia dos seus clientes ideais. São baseadas 
em dados reais sobre características demográficas e comportamentais dos seus clientes, 
assim como a criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e 
preocupações. 

Podemos criar estas personas utilizando uma ferramenta chamada de Mapa de Empatia, 
onde desenhamos primeiramente a Brand Persona, contextualizando a nossa empresa, 
e em seguida a Buyer Persona, que contextualizará o nosso cliente ideal.

Lembre-se que um dos grandes desafios das empresas nos dias atuais é a sua 
aproximação com seus clientes, e um bom trabalho na definição das Personas, 
humanizará a sua marca e auxiliará neste contato direto.
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3
CONSUMA CONTEÚDO 

RELACIONADO AO SEU NEGÓCIO
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Certamente todos os passos citados aqui possuem uma grande importância, mas muitos 
empresários acabam negligenciando este passo número 3. 

Por estarem muito tempo evolvidos com seus produtos e serviços, acreditam saber tudo 
sobre este mundo, o que por muitas vezes pode torna-se um erro grave na construção 
de um bom conteúdo. 

A distribuição de conteúdo efetiva só acontece, quando temos algo importante para 
ensinar, e para realizarmos essa ação com frequência é preciso ter muito mais do 
que um grande segredo para contar. São inúmeros posts, vídeos e áudios que vamos 
precisar distribuir para o nosso cliente, sendo assim, consumir conteúdo é fundamental 
para aumentar o seu repertório, assim como seu embasamento teórico. 

Você pode consumir conteúdo de diversas maneiras, indo a feiras e eventos do seu 
setor, lendo jornais, revistas, blogs ou acompanhando as referências do seu mercado no 
Instagram ou em qualquer outra rede social.

 O único argumento não válido aqui é citar a falta de conteúdo para consumo, pois com 
os canais digitais a informação ficou literalmente ao alcance das nossas mãos. Mas vale 
lembrar, cheque as fontes onde você está consumindo este conteúdo, seria um grande 
erro disseminar fake news por aí!
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4
DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO E 

ESCOLHA DOS CANAIS A SEREM 
UTILIZADOS



Esses dois passos andam sempre alinhados, pois quando você define o conteúdo que 
irá trabalhar, também irá selecionar o canal onde ele deverá ser distribuído.

Imaginemos que a sua aptidão seja escrever, por isso você poderá optar pela distribuição 
de conteúdo em formato de texto, podendo utilizar essa distribuição em um blog, por 
exemplo. Ou se você gosta de produzir vídeos, poderá distribuí-los via YouTube ou IGTV.

O que importa nesta etapa é organização deste conteúdo, como ele será distribuído, 
qual sua frequência e quanto tempo de vida você dará para cada história que irá contar. 

Uma história pode durar 4 posts e outra poderá durar 10, não havendo um regra para 
isso. É importante que você divida o seu conteúdo e crie as suas próprias métricas de 
distribuição. 

Contar algo de uma vez só pode não ser uma boa estratégia, então procure segmentar 
uma história em vários posts, organizando seus conteúdos de forma que lhe auxiliem no 
planejamento e na organização das suas redes sociais.  

10:10

20
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5
ATENÇÃO AO

RELACIONAMENTO



O quinto passo também necessita de grande atenção dentro do processo da criação de 
conteúdo. 

É comum nossa atenção focar nos aspectos mais técnicos, pela dificuldade que 
imaginamos ter quando o assunto é a tecnologia. Mas, de nada adianta você estabelecer 
muito bem os o seus objetivos, desenhar a persona, estar atento ao seu mercado, 
organizar conteúdo e canais, saber lidar bem com as redes sociais e suas tecnologias, 
se não estiver disponível para o relacionamento com o cliente.

Esse é um erro frequente do processo, as empresas acabam por serem “surdas” no 
mundo digital, elas distribuem o seu conteúdo mas não permanecem disponíveis para 
as discussões. 

As pessoas possuem uma ótima impressão das marcas que se relacionam com seus 
clientes, portanto converse com os seus. Sem contarmos que você poderá descobrir 
informações valiosas para melhorias em seu produto ou serviço.

Um dica importante: cada canal aberto, aumenta as suas chances de relacionamento, 
e isso pode exigir mais de você. Portanto, tenha bastante certeza ao abrir um novo 
canal de comunicação, pois além da produção de conteúdo, ele poderá trazer uma nova 
demanda no relacionamento com seus clientes.

22
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6
PERIODICIDADE
E CALENDÁRIO



É fundamental que tudo que falamos até agora esteja muito bem organizado para que 
possa acontecer com a periodicidade ideal. Consistência na distribuição de conteúdo é 
fundamental para o sucesso da sua estratégia digital. 

O desenvolvimento de um calendário será importante para você organizar um plano e 
as suas estratégias na distribuição do conteúdo, e você também poderá analisar onde 
estão os buracos sem conteúdo para que você possa produzi-los. Mapeando essas 
lacunas você também terá uma melhor noção do que pode não te ajudar a alcançar 
seus objetivos, estar atrapalhando a estratégia, assim, podendo excluí-los antes de os 
mesmos serem postados. 

Como sugestão desta organização, podemos sugerir a linha editorial, onde uma história
desenvolvida e desmembrada em 10 posts, será sempre distribuída nas segundas-
feiras, e outra história com 6 posts, será distribuida nas terças-feiras, como por 
exemplo. Desta forma, você consegue antecipar postagens e agenda-las para irem ao 
ar automaticamente. 

A partir do momento em que esta distribuição de conteúdo é definida para cada uma 
das suas redes ativas, é importante que você cumpra com esta regra. A distribuição 
consistente educará o seu público na recepção destes materiais e facilitará o seu 
trabalho, visto que tudo está previamente estabelecido, e você não adquire uma pressão 
diária para que sua estratégia se aplique.

24
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7
MONITORE

OS RESULTADOS



Nos dias atuais, diferentemente do passado, temos números para tudo. Na publicidade 
tradicional, ao imprimir 1.000 cartões de visitas por exemplo, tínhamos conhecimento 
de dois números apenas: o número de impressões solicitadas e o valor a ser pago, não 
sabendo ao certo o retorno deste investimento.

Nos dias atuais, todas as redes sociais nos fornecem relatórios, métricas e apontam 
caminhos importantes que podemos seguir. É fundamental que analisemos esses 
números para que nos auxiliem na busca pelos nossos objetivos. Através desses 
relatórios podemos realizar analises referentes as curtidas dos nossos posts, alcance 
da publicação, envolvimento com a mesma, número de impressões do post, sem contar 
informações gerais da conta, que mostram o perfil dos seus clientes, segmentando em 
sexo, idade, localização e interesses, por exemplo.

Mesmo entendendo que não necessariamente ter mais curtidas significará o sucesso 
do seu negócio, os números podem apontar estratégias que não estão engajando com 
o seu público-alvo, dando a oportunidade de mudarmos a direção desse conteúdo a 
tempo.

Nesta parte, a análise será condizente com o objetivo estabelecido inicialmente. Será 
baseado nele que você compreenderá se a sua estratégia está indo no rumo certo ou 
não.

26



27

CONCLUSÃO

Neste e-book, buscamos desmistificar o conceito de Marketing de Conteúdo.
E para a sua implementação apresentamos um guia, que chamamos de os 7 passos 
para a construção de um conteúdo altamente eficaz.

Entender que através desta estratégia você pode alavancar os resultados do seu 
negócio, construindo a sua autoridade, pode ser um grande diferencial para sua 
empresa. O investimento em Marketing de Conteúdo é consideravelmente mais baixo 
do que na publicidade tradicional, e pelo envolvimento que é necessário por parte do 
empresário, certamente mais efetivo.

Agora é hora de você iniciar a sua estratégia, e esse e-book servirá de guia para as 
etapas desta construção, BOM TRABALHO!
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