
 

 

Pensando em contratar um Redator Freelancer? 
Conheça os benefícios! 
 

Se você está considerando contratar um redator freelancer, aqui você vai 
conhecer alguns dos benefícios que este profissional traz. 

Não é novidade para ninguém que as mídias digitais estão mais evidentes do 
que nunca, certo? 

Assim, o consumo destes conteúdos é muito alto. 

E dentro deste contexto, o Marketing de Conteúdo vem com estratégias para 
promover uma entrega personalizada a cada público. 

Ainda mais, tem o objetivo de tornar esse público fiel e alcançar cada vez mais 
pessoas. 

Nesse sentido um redator freelancer pode ser a ajuda que precisa. 

 

Mas afinal, o que faz o redator freelancer? 
 

O redator freelancer é responsável pela elaboração de textos para blogs, sites, 
redes sociais. 

Eu já sei o que você pode estar pensando. 

Que você pode escrever para o seu blog. 

E com certeza pode! 

Mas por ser o dono do negócio, é natural que você possa ficar sobrecarregado. 

Pode não conseguir dedicar o tempo e a qualidade que são necessários para 
os seus textos. 

Assim sendo, vamos ver os benefícios de contratar um redator freelancer. 

Continue a leitura! 

 

Quando contratar um Redator Freelancer? 
 
Qual é o momento de contratar um redator freelancer? 

Em primeiro lugar, analise se está conseguindo abastecer seu blog ou seu site 
com os textos que gostaria. 

Provavelmente está sem tempo, certo? 

Isso pode ser contornado com o trabalho de um redator freelancer. 

E mesmo que esteja conseguindo conciliar tudo, siga a leitura para ver as 
vantagens de contar com este profissional. 



 

 

Tendo tempo ou não, ambos são bons momentos para se contratar um redator 
freelancer. 

 

Benefícios de contratar um Redator Freelancer 
 
Você já está considerando que precisa de ajuda, mas quer ter mais segurança 
e conhecer alguns benefícios de contratar um redator freelancer? 

Tudo bem, vamos lá! 

 

1- Profissional dedicado e comprometido integralmente 
 
Um redator freelancer está focado na produção de conteúdo. 

Desta forma, você pode ter sua rotina e cuidar do seu negócio, com a 
tranquilidade de ter o conteúdo garantido. 

Não é valioso ter essa economia no seu tempo? 

Um tempo que pode se concentrar em atividades específicas do seu negócio e 
que não podem ser delegadas. 

Além de ter os textos com qualidade, com o apoio de um redator você tem um 
ganho expressivo na quantidade de textos. 

 

2- Técnicas de Marketing de Conteúdo e SEO a seu favor 
 
Contratar um redator freelancer é colocar técnicas importantes a seu favor. 

Não se trata apenas de contratar um profissional que tem uma boa escrita. 

E sim ter a parceria com alguém que tem conhecimento de técnicas e 
estratégias de Marketing de Conteúdo. 

Tais técnicas otimizam seus resultados e melhoram seu ranqueamento nos 
sites de busca. 

Ah, é o tal SEO? 

Sim, uma das técnicas é essa. 

O termo SEO é a sigla de Search Engine Optimization. 

Em português significa otimização para mecanismos de busca e refere-se à 
uma metodologia. 

O objetivo é melhorar o posicionamento dos seus resultados no Google. 

Com isso, além de atrair mais acessos, a visibilidade aumenta a sua 
autoridade. 

Ou seja, traz maior confiança para as pessoas que estão realizando buscas. 



 

 

3 – Estratégia de negócio alinhada 
 

Um outro benefício do trabalho de um redator freelancer é estar sempre 
alinhado com as suas estratégias. 

Em outras palavras, o redator vai caminhar na mesma direção dos resultados 
que você busca. 

Por exemplo, vamos pensar em aparecer na primeira página do Google.  

Você acha que não precisa disso? 

Então deixa eu te contar uma coisa.  

De acordo com a empresa Advanced Web Ranking, aparecer na primeira 
página do Google de forma orgânica gera 34% a mais de cliques em uma 
página. 

Além disso, de acordo com esta mesma empresa, apenas 0,78% dos usuários 
decidem ir para a segunda página. 

Você pode querer saber se os resultados são imediatos. 

Não são, mas as suas aumentam cada vez mais! 

É por isso que essa parceria tem tudo para dar certo. 

 

Concluindo... 
 

Sem dúvida, estar nos primeiros resultados do Google não é uma tarefa fácil ou 
instantânea. 

Claro que depende de uma série de técnicas, mas também conta com fatores 
do próprio Google. 

Em resumo, é um trabalho que traz resultados significativos para a sua 
empresa. 

E são resultados tais como o aumento de visitas, ganho de autoridade e 
diferencial diante dos seus concorrentes. 

É muito atrativo, não? 

Por isso, contratar um redator freelancer é investir no seu negócio. 

Definitivamente, é entender que essa parceria tem muita relevância. 

Então o que me diz? 

Vamos começar essa parceria?  

Entre em contato comigo! 

 


