
Marketing de conteúdo: veja como produzir conteúdo 

pode atrair mais clientes e impulsionar seu negócio na 

internet 

Marketing de conteúdo, marketing digital, Inbound Marketing... são tantos 

conceitos que lemos por aí que nos confunde. Parece ser tudo muito complexo 

e difícil de aplicar! 

Mas calma, vamos lhe explicar e você vai ver que com um bom planejamento é 

possível usar de certas metodologias para obter bons resultados e fortalecer sua 

presença digital!  

Para isso vamos por partes!  

Antes de falar sobre marketing de conteúdo é importante que você saiba o que 

é Inbound Marketing. 

Inbound Marketing é basicamente “marketing de atração”, é uma estratégia de 

Marketing Digital para fazer seu cliente avançar em um funil de vendas.  

Através dele há uma inversão da lógica do marketing antigo: você ir atrás dos 

clientes, nesse caso eles virão atrás de você para resolver suas dúvidas e 

problemas. 

Caso você queira saber mais sobre funil de vendas e Inbound Marketing clique 

aqui e leia o artigo que explicamos com mais detalhes! 

Agora, o marketing de conteúdo está dentro do Inbound Marketing, podemos 

dizer que ele é o seu combustível!  

Continua aqui com a gente para entender melhor. 

O que é marketing de conteúdo?  

Sendo direto ao ponto, nada mais é do que a criação de conteúdo para entreter 

e informar seus clientes. Através do seu blog, redes sociais, e-books ou outros 

materiais, os possíveis clientes irão conhece-lo e além de aprender com você, 

irão descobrir que seu negócio pode ser a solução dos problemas dele!  

Isso que é o legal do marketing de conteúdo, pois, além de você contribuir com 

informações interessantes e pertinentes para a vida daquela pessoa, você 

possivelmente conseguirá fechar negócios. 

Mas quais as vantagens do marketing de conteúdo? 

As vantagens são várias, primeiro que através do conteúdo você pode criar 

autoridade e nome no mercado, com isso as pessoas irão confiar mais em você 

e nos seus serviços! 

Outro fator importante é que através do Inbound Marketing e do marketing de 

conteúdo você consegue atrair exatamente aquelas pessoas que precisam de 

você, logo as chances de concretizar a venda são maiores! 



Como aplicar essa metodologia? 

Bom, como quase tudo na vida é necessário planejamento!  

Na prática você terá que analisar muito bem qual o perfil do seu cliente. Qual a 

faixa etária, estilo de vida, o que gostam de fazer etc. Com isso você vai 

conseguir definir a linguagem que irá usar no seu conteúdo, assim atingindo de 

forma mais assertiva seu público. 

Você também precisa entender como que seu cliente usa a internet. Em quais 

redes sociais ele está? Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Tiktok, hoje são 

muitas redes disponíveis, mas nem sempre seu público está em todas. Por isso 

é muito mais interessante você entender onde ele está e focar suas energias nas 

plataformas corretas! 

Estude a plataforma, entenda os seus algoritmos e alinhe a linguagem, assim os 

resultados serão bem mais assertivos! 

Há várias formas de produzir conteúdo na internet. Veja alguns exemplos: 

Site e blog profissional 

O marketing de conteúdo é muito interessante porque hoje em dia todo mundo 

vai no google para obter respostas, aprender e resolver problemas.  

No seu site crie uma sessão de blog, lá você poderá postar artigos com conteúdo 

interessantes. Usando as técnicas de otimização de mecanismos de busca 

(SEO) o seu site ou artigo podem até aparecer nas primeiras páginas do google. 

Também, há vários redatores profissionais que conhecem das técnicas e tem 

boa escrita. Eles podem te auxiliar nessa missão! 

E-book 

Os e-books hoje são materiais muito utilizados para distribuir conhecimento mais 

rico e detalhado. Em troca você pode pedir informações dos visitantes do seu 

blog, como e-mail, para futuras ações de marketing digital. 

Além desses materiais você pode elaborar infográficos, vídeos, newsletter, 

enfim, são várias possibilidades! 

Sabemos que parece muito complexo, mas fazendo com planejamento e com 

ajuda profissional, você vai ver como o marketing de conteúdo pode trazer muitos 

resultados bacanas para seu negócio! 

Então, vamos juntos? 


