
 
5 motivos para você contratar um redator freelancer  

 
Apresentar um conteúdo de qualidade em seu site é indispensável 

para o sucesso de seu negócio. 

As técnicas e estratégias utilizadas pelo redator freelancer na 
elaboração de textos e artigos possibilita o aumento do tráfego em seu site e 
maior engajamento do público-alvo. 

Isto resulta em mais vendas e atrai clientes em potencial. 

Veja 5 motivos porque o trabalho do redator freelancer é 
indispensável para o desenvolvimento do seu negócio: 

 

1 – Marketing de conteúdo 

 

O redator freelancer está engajado no processo de produzir conteúdo: 
elabora textos e artigos personalizados para o cliente. 

Com a realização de um marketing de conteúdo adequado, você 
consegue aumentar o alcance da sua marca, gera valor para seu público e atinge 
os resultados esperados. 

Interessante, não? 

Esta estratégia é utilizada pelo redator freelancer para atrair seu 
público-alvo com conteúdos relevantes que proporcionam a solução de seus 
problemas. 

Este investimento é indispensável atualmente, uma vez que cria 
visibilidade online e destaque em meio à concorrência. 

Veja os benefícios do marketing de conteúdo para sua empresa ou 
rede social: 

• Aumento do tráfego do seu site; 
• Amplia o engajamento do público com a sua marca; 
• Produz mais vendas; 
• Gera maior satisfação ao cliente. 

Por meio de uma análise minuciosa, o redator freelancer compreende 
seus objetivos e as tendências do seu mercado, elaborando um marketing de 
conteúdo atrativo aos seus atuais clientes e potenciais clientes. 

 



 

 

 

2 – Utilização de técnicas de SEO 

O search engine optimization (SEO), também conhecido como 
otimização para motor de busca, é um conjunto de técnicas utilizado pelo redator 
freelancer na elaboração dos textos e artigos. 

A utilização das técnicas de SEO, como o uso de palavras-chave e 
parágrafos curtos no texto, fornecem ao seu cliente um conteúdo atrativo e uma 
leitura agradável. 

Dessa forma, aumentam as chances dos clientes permaneceram mais 
tempo navegando em seu site e, consequentemente, gera engajamento e valor 
à sua marca. 

Isto otimizará seu ranqueamento nas primeiras páginas de busca do 
Google. 

Além disso, a aplicação das técnicas de SEO não requer despesas 
com mídias pagas (como os links patrocinados). 

 

3 – Elaboração de Calendário Editorial 

 

O redator freelancer elabora um Calendário Editorial com sugestões 
de temas e periodicidade de postagens para ampliar o alcance de seu site e 
produzir os resultados esperados. 

A elaboração do Calendário Editorial é realizada após a análise das 
tendências de seu nicho de trabalho. 

Assim, o redator freelancer avalia os melhores assuntos e temas de 
acordo com os seus objetivos e desenvolve um projeto alinhado com as 
necessidades do seu mercado. 

O Calendário Editorial contempla a regularidade de postagens como 
um importante instrumento que favorece o ranqueamento no Google e um 
diferencial diante da concorrência. 

Apresentar um conteúdo atrativo com uma frequência adequada é a 
chave para alavancar a audiência de seu site e conquistar mais acessos do 
público. 

 

 



4 – Textos escritos com profissionalismo 

O redator freelancer produz textos de qualidade e apresenta escrita 
ortográfica e gramatical correta. 

Os textos possuem boa fluidez e são informais, tornando-se 
agradáveis aos olhos dos leitor. 

Isto confere maior aproximação e identificação do leitor com o texto, 
favorecendo a leitura até o final. 

Para conhecer o trabalho do redator freelancer você pode solicitar seu 
portfólio ou endereço de seu blog próprio. 

Deste modo, você poderá avaliar se o redator utiliza escrita correta e 
como ele se expressa na produção dos textos. 

Contratar um redator freelancer é uma excelente maneira de 
profissionalizar os textos de seu site e ampliar seu alcance nas mídias sociais. 

 

5 – Controle de recursos e investimentos 

Os valores negociados com o redator freelancer normalmente são 
pactuados a cada projeto contratado. 

Portanto, você sabe o quanto irá investir para a elaboração dos textos 
e artigos de seu site. 

Isto facilitará sua organização financeira e o fluxo de caixa da sua 
empresa. 

Além disso, o redator freelancer trabalha em formato home office, 
dispensando gastos com questões administrativas e deslocamento geográfico. 

 

Portanto, contratar um redator freelancer profissional ... 

Proporciona inúmeros benefícios para o crescimento de sua empresa 
através das redes sociais. 

Ao contratar o redator freelancer você não se preocupa mais com o 
conteúdo dos textos, uma vez que ele assume a responsabilidade pela 
elaboração e revisão deles. 

O redator freelancer utiliza estratégias para produzir conteúdos 
atrativos que favorecem a satisfação do cliente e, consequemente, o aumento 
das vendas e o maior engajamento com o público-alvo de seu mercado. 

O que você está esperando para contratar este profissional e ampliar 
o seu negócio?  


