


O objetivo deste conteúdo é te ajudar a 
compreender o que é o Marketing de 
Conteúdo e o que é necessário para começar 
sua estratégia. 

Boa leitura!



O Marketing de conteúdo é 
definido como um conteúdo 
envolvente, compartilhável e 
principalmente relevante para 
o seu público. Mas, você deve 
estar se perguntando: “como 
assim, relevante?"

Deixa a gente te explicar, ele 
precisa fazer diferença na vida 
das pessoas, precisa acima de 
tudo ajudar quem está tendo 
acesso a esse conteúdo. Por 
exemplo, se você vende um 
produto ou serviço, o seu 
cliente precisa descobrir que 
eles vão solucionar os 
problemas que ele tem.

O QUE É MARKETING 
DE CONTEÚDO?



Um conceito atrelado ao 
Marketing de conteúdo é o 
Inbound Marketing, que pode 
ser definido como conquistar 
novos clientes, gerar mais 
vendas e criar maior 
autoridade com o público alvo. 
Tudo que já vemos no

Marketing tradicional, mas 
com a adição de técnicas 
mais modernas e ferramentas
mais evoluídas.

INBOUND 
MARKETING



Agora que você já sabe o que 
é o marketing de conteúdo, 
está na hora de entender 
como fazer ele na prática. O 
primeiro passo é organizar sua 
estratégia e objetivos. 

Seu foco é ter muitos leitores 
ou leitores engajados? Vender 
o seu produto ou serviço? Ou 

ser uma referência na sua 
área?

Depois de responder essas 
perguntas é a vez definir o 
caminho para alcançar o seu 
objetivo.

COMO 
COMEÇAR?



Com o objetivo definido, o 
próximo passo é definir seus 
KPIs, os indicadores-chave de 
performance. Elas são as 
métricas mais
importantes para determinar o 
sucesso da sua estratégia. É 
importante observar
algumas características, 
como por exemplo, a 
importância dela no seu plano. 

Nada de usar métricas de 
vaidade ou de pouca 
relevância, pois  é crucial que 
elas possuam impacto no 
alcance do objetivo. 
Elas também precisam ser 
simples de entender:  um KPI 
não pode ser um índice 
extremamente complicado. 

Elas também precisam ser 
simples de entender:  um KPI 
não pode ser um índice 

extremamente complicado. 
Ele deve ter fácil entendimento 
para que possa ser 
compartilhado de maneira 
clara com todo o time;

Ser facilmente mensurável: 
para que possa ser colocado 
em contexto e associado a um 
objetivo, é necessário ser 
mensurado de forma simples. 
Um KPI de número de 
assinantes de e-mail, por 
exemplo, é facilmente medido.

Ser capaz de levar à ação 
positiva:  esse é o ponto mais 
importante. Se a análise de 
seus KPIs não trouxer atitudes 
para melhorar a
posição da empresa em 
relação a seus objetivos, você 
escolheu os KPIs errados.

KPI´S



Persona é a representação 
fictícia do cliente ideal de um 
negócio. Ela é baseada em 
dados reais sobre 
comportamento e 
características demográficas 
dos clientes, assim como suas 
histórias pessoais, motivações, 
objetivos, desafios e 
preocupações. 

A persona vai ser o guia para a 
sua criação de conteúdo.

A criação de uma persona 
envolve muita pesquisa e 
conversa. Entreviste seus 
clientes e converse com sua 
equipe, assim você terá 
representações mais fiéis.

ORGANIZE SUAS 
PERSONAS



O  funil de vendas  é 
extremamente importante 
para classificar em que ponto 
da conversão um possível 
cliente se encontra e quais 
esforços são necessários para 
levá-lo para a próxima etapa. 

Com isso é preciso pensar em 
conteúdos específicos que 
ajudem no andamento de 
cada uma dessas etapas.

FUNIL DE VENDAS



O topo do funil é a etapa do 
aprendizado e da descoberta. 
O público aqui ainda não está 
buscando soluções para 
nenhum
problema. 

Muitas das vezes, ele nem 
sabe que há um problema a 
ser resolvido e está apenas 
buscando se informar. Por isso, 
o objetivo do topo do funil é 
atrair a atenção para a 
descoberta do problema e 
levar o público para dentro do 
processo de venda.

Crie conteúdos interessantes, 
que farão com que ele retorne 
ao seu blog com frequência e 

se familiarize com sua marca. 
Isso pode ajudar a trazer o 
visitante para dentro do funil, 
levando-o, futuramente, a 
fechar negócio com sua 
empresa.

Alguns exemplos de conteúdo 
que podem ser produzidos 
para o topo do funil são posts 
de blog, vídeos,  podcasts  e 
ebooks
informativos, como guias 
completos sobre determinado 
assunto.

Topo de Funil

O meio do funil é a etapa do 
reconhecimento e da 
consideração.
As pessoas aqui já 
descobriram que possuem 
uma necessidade e estão 
procurando por maneiras de 
resolver seus problemas. 

O conteúdo do meio do funil 
também é diferente do topo 
do funil. Posts de blog, 
conteúdos interativos  e 

multimídia continuam sendo 
uma boa opção, mas devem 
ter um foco maior em soluções 
do que em informar. Webinars, 
além de ajudarem a sanar 
dúvidas dos leads, também 
são uma poderosa maneira de 
se posicionar como um 
grande expert na sua área de 
atuação, colocando sua 
solução entre as que o leitor 
está cogitando.

Meio de Funil



O fundo do funil é a etapa da 
decisão.
Nesse ponto, as pessoas já 
estão considerando adquirir 
seu produto e procuram 
informações que irão 
ajudá-las a tomar essa 
decisão. Então, quanto mais 
contato e mais informação 
elas tiverem, mais confiança 
terão em comprar da sua 
empresa.

Os materiais de fundo de funil 
devem ser abertamente 
focados na sua empresa ou 
produto. Depoimentos e cases 
de clientes são bons exemplos 
de conteúdos para essa etapa, 
pois mostram como sua 
empresa já resolveu 
problemas semelhantes e 
pode fazer isso pelo novo 
cliente também.

Fundo de Funil

O pós-venda é a etapa de 
retenção.
Um dos grandes erros de 
qualquer empresa é achar que 
os investimentos em Marketing 
terminam quando a venda é 
efetuada. É importante investir 
no relacionamento com o 

novo cliente para que ele volte 
a fazer
negócio com você. Afinal, sua 
empresa já possui várias 
informações sobre ele e pode 
oferecer um conteúdo mais 
completo e personalizado.

Pós-Venda



SEO significa Search Engine 
Optimization (otimização para 
mecanismos de 
busca).Marketing de conteúdo 
e  SEO  são parceiros  do 
mesmo time. Imagina que
nesse momento alguém tem 
uma dúvida específica, faz 
uma pesquisa on-line e cai 
diretamente no seu site ou 

Usar a  palavra-chave no conteúdo, sem 
exageros, ou seja, mantendo a leitura 
agradável;

Extensão do conteúdo (textões se saem melhor 
na hora de ranquear);

Velocidade de carregamento da página;

Número de  atualizações  feitas no blog ou site 
(por isso a importância de postar com 
frequência);

Uso de palavras-chave em títulos e subtítulos;

Links externos para sites renomados;

Número de links internos.

blog. Isso pode acontecer, mas 
primeiramente você precisa
conhecer algumas técnicas.

Para decidir se o site ou blog 
possui o conteúdo buscado 
pelo usuários, o Google chega 
a utilizar até  200 fatores de 
ranqueamento.

SEO

Alguns deles são:



Ao logo desse material compartilhamos os principais pontos de 
uma estratégia de marketing de conteúdo, desde o planejamento 
até a prática. 

Você quer ir além ou está começando agora e precisa de ajuda? 
Para te auxiliar, temos uma presente: uma miniconsultoria para 
avaliar a presença digital do seu negócio e apresentar as melhores 
técnicas.

AGORA CHEGOU 
A SUA VEZ!

https://www.dominidigital.com.br/lp-miniconsultoria


https://www.dominidigital.com.br/
https://www.facebook.com/digitaldomini/
https://www.linkedin.com/company/dominidigital/
https://www.instagram.com/digitaldomini/
https://twitter.com/domini_digital
https://www.youtube.com/channel/UCCf56sHHHYm59gFbPdYLI4Q

