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O marketing de conteúdo é uma estratégia relativamente nova no mundo dos negócios e sua 
criação, assim como seu desenvolvimento estão intimamente relacionados ao avanço da 
internet e às mudanças causadas por ela em nosso cotidiano.

O objetivo do marketing de conteúdo é gerar benefícios para uma marca, por meio de 
conteúdos altamente relevantes e com um tom muito mais educativo do que publicitário em si. 
Isso significa que ao implementar essa estratégia, você estará focado em atrair seu público 
pelo conhecimento que seu conteúdo poderá agregar na vida dele, do que pelas vantagens 
que ele possa ter se comprar determinado produto ou serviço da sua empresa.

No entanto, ainda que, realmente, não tenha sido a intenção de comprar um produto ou 
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serviço que fez uma pessoa chegar até você, é possível desenvolver uma jornada de 
conteúdo que faça esse desejo “florescer” muito antes do que se imagina. Se você está 
curioso para saber como isso é possível, pode ficar tranquilo que explicarei isso ao longo 
deste post. Vamos lá? 

Para que serve o marketing de conteúdo e como ele 
funciona?

O marketing de conteúdo é muito estratégia com forte ligação à forma como as pessoas 
passaram a utilizar a internet nos últimos anos e isso também está estreitamente relacionada à 
maneira como elas começaram a COMPRAR depois deste fenômeno. 

Bom, basta pensar que antes da internet, as pessoas compravam alguma coisa simplesmente 
porque elas queriam comprar ou porque tinham visto uma propaganda interessante de um 
produto na televisão. Então ela se deslocava até a loja mais próxima para adquirir aquele 
produto. 

Hoje, antes de comprar algo, é normal que o consumidor faça uma ampla pesquisa sobre o 
produto, buscando analisar todos os benefícios da compra, os pontos positivos e negativos e 
as avaliações que foram atribuídas a ele.

Como consequência disso, as marcas tiveram de encontrar as melhores maneiras possíveis de 
transmitir uma mensagem relevante, valiosa e útil para o público que ela deseja alcançar.

Vantagens de investir no marketing de conteúdo

Caso você ainda não está totalmente convencido do quanto investir em marketing de 
conteúdo possa ser bom para o seu negócio, preparei uma lista com algumas das principais 
vantagens dessa estratégia:

Aumenta o tráfego do seu site

Um dos principais objetivos do marketing de conteúdo consiste no aumento do tráfego do seu 
site. No entanto, para ter uma produção de conteúdo efetiva, você deverá se preocupar em 
produzir materiais novos e interessantes para o seu público, com um bom SEO, que é a chave 
para que seus conteúdos consigam ser vistos por seus potenciais clientes, no lugar e no 
momento certo.

Aumenta o engajamento com a marca

O marketing de conteúdo também é uma forma de melhorar o engajamento da sua marca 
com o seu público-alvo, de modo que seu cliente possa estar mais próximo da sua empresa, 
tirando suas dúvidas e enviando sugestões. 

Seja por meio das redes sociais, blog ou vídeo essas interações geram uma maior confiança 
em você e no seu trabalho e isso naturalmente gera maior engajamento o e por aí adiante. 

Gera vendas

Aumentar as vendas da sua empresa por meio do marketing de conteúdo, significa, na 
verdade, gerar leads por todo processo de compra e prepará-los para a tomada de decisão. 

Mas para conseguir gerar leads qualificados para o seu negócio, é necessário que que o seu 
site ou blog tenha essa captação de contatos idealizada antecipadamente, com caixas de 
subscrição em locais importantes da página.

Reduz o Custo de Aquisição de Clientes 

Embora os resultados dessa estratégia demorem mais tempo, você irá perceber que ao longo 
prazo, isso será bastante rentável a vários níveis, mais particularmente no CAC.

Portanto, se sua empresa investe em marketing de conteúdo, naturalmente novos potenciais 
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clientes acessarão seu site de forma orgânica e recorrente, sem que você precise se esforçar 
muito para isso.

Criando uma estratégia de marketing de Conteúdo

Agora que você entendeu como funciona o marketing de conteúdo, está na hora de traçar um 
plano de ação.

Aproveite também para assinar a nossa newsletter e receber direto na sua caixa de entrada 
todas as nossas novidades sobre esse e outros assuntos relacionados a marketing digital.
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