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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
O marketing de conteúdo é uma estratégia de 

atração e engajamento de consumidores. Um 

de seus grandes objetivos é fazer com que 

conheçam nossa empresa e sintam confiança 

quando pensarem em adquirir nossos 

produtos. Faz parte do inbound marketing, 

que tem como filosofia dar mais autonomia 

aos clientes, de modo que nos procurem, ao 

precisarem de algo que vendemos.

Essa estratégia parte de 4 pilares — atrair, 

converter, vender, encantar —, que, se 

utilizados estrategicamente, garantem 

diversas vantagens. 

O aumento nas vendas e a fidelização  

são alguns deles.

Por essas e outras razões, o 
marketing de conteúdo, hoje, não 
é apenas uma alternativa. Ele é 
uma necessidade a quem deseja 
ter sucesso no e-commerce.

Sabendo disso, preparamos este e-book 

recheado de informações. Com ele, você 

entenderá não apenas os maiores benefícios, 

mas, sobretudo, saberá como aplicar a 

estratégia. Boa leitura!

https://www.escoladeecommerce.com/
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QUAL A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE CONTEÚDO PARA E-COMMERCE?

Foi-se o tempo em que nossas maiores 

fontes de informações sobre produtos eram 

as propagandas de televisão. Naquela época, 

o processo de compras funcionava mais ou 

menos assim: assistíamos ao comercial, 

interessávamos-nos por uma mercadoria, 

esperávamos a próxima propaganda sobre 

ela para colher mais alguns dados. Depois, 

saíamos de casa com a intenção de conhecê-

la de perto e descobrir se ela realmente 

serviria aos nossos propósitos. 

Nem sempre tínhamos êxito nessa 

empreitada. Não era raro nos darmos conta, 

apenas no último momento, de que o produto 

não era tão adequado assim. Voltávamos 

para casa frustrados pela perda de tempo e 

por não ter atingido nosso objetivo.

O avanço da internet e de modernas tecnologias 

mudou tudo de vez, alterando, inclusive, nossas 

necessidades de consumo. Agora, em poucos 

minutos, abrimos o navegador de busca, na 

tela do smartphone, e temos a possibilidade de 

encontrar diversas informações importantes. 

Ganhamos comodidade, reduzimos nosso 

tempo na procura e evitamos maiores 

frustrações. Sem precisar sair de casa, 

encontramos tudo o que precisamos e fazemos 

nossas compras.

Com isso, hoje, quem não entrega o que 

precisamos é descartado. Contamos com 

muitas possibilidades de marcas e damos 

preferência àquela que entrega exatamente  

o que desejamos.

https://www.escoladeecommerce.com/
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

Assim, não basta apenas estar na internet. É 

preciso saber se posicionar e ser relevante 

ao público. É imprescindível conseguir 

fornecer as informações das quais os 

consumidores carecem. 

O marketing de conteúdo é como se 

fosse um promotor de vendas. Além de 

suprir as expectativas, é capaz de atrair 

pessoas interessadas, consolidar a marca e 

aumentar sua autoridade no mercado.

https://www.escoladeecommerce.com/


COMO COLOCAR EM  
PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE 

MARKETING DE CONTEÚDO?
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

Bem, não basta 

apenas saber da 

importância, certo? 

Entender a prática 

do marketing de 

conteúdo é o que 

fará sua loja ter 

mais resultados nas 

vendas. Então, siga 

os seguintes passos!

FAÇA UM PLANEJAMENTO

Não adianta apenas escrever por escrever. Para bons 

resultados, é preciso definir objetivos e ter um plano a ser 

seguido. Nessa parte, você precisará definir os conteúdos 

a serem ainda criados e estipular um cronograma, com a 

frequência para cada publicação. Isso fará com que você 

tenha um alvo a ser atingido, evitando gargalos na execução. 

Além disso, a distribuição dos conteúdos precisa ser 

relacionada com o funil de vendas. Seu objetivo deve ser 

conduzir o consumidor por uma jornada de compras. 

Não existem regras quanto a uma proporção, mas o usual é 

adotar a técnica 80/20, na qual 80% da produção é focada 

no topo do funil e 20% no meio e fundo de funil. Falaremos 

mais sobre essas diferenças nos tópicos a seguir, está bem? 

https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/funil-de-vendas/
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

CRIE A PERSONA

A persona é a representação semifictícia dos clientes da 

empresa. Entender exatamente quem será atraído pelos 

produtos e serviços vendidos pela empresa é essencial 

para criar conteúdos interessantes. Sendo assim, colha 

dados dos compradores, como: 

• idade;

• localização geográfica;

• gênero;

• renda mensal;

• grau de escolaridade;

• profissão;

• desejos;

• problemas;

• necessidades.

Saiba que quanto mais detalhes forem extraídos, mais 

completa e precisa fica sua persona. Essas informações 

podem ser conseguidas por meio de ferramentas de CRM 

(Customer Relationship Management) ou por questionários 

enviados diretamente ao público.

https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/persona-para-e-commerce/
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

FAÇA CONTEÚDOS PARA O BLOG  
OU VÍDEOS

Ao entender o perfil da sua audiência, fica mais 

fácil pensar em conteúdos que resolvam suas 

necessidades. A partir dessa compreensão, 

podemos criar posts de blog ou vídeos, por 

exemplo, que respondam a perguntas, deem 

dicas e entreguem informações importantes. Isso 

também nos ajuda a descobrir palavras-chave 

condizentes às suas dúvidas e objetivos.

Os conteúdos de topo de funil costumam ser 

mais abrangentes, pois o foco é criar um interesse 

do leitor em relação ao assunto. Nessa etapa, as 

pessoas ainda estão indiferentes aos próprios 

problemas, pois ainda não os descobriram. Esse 

momento, ainda, costuma ser o primeiro contato 

do futuro cliente com a marca.

https://www.escoladeecommerce.com/
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

Quer um exemplo da prática? Vamos supor 

que seu e-commerce venda maquiagens que 

tenham como finalidade embelezar e ajudar a 

tratar a pele de manchas, olheiras e acne. 

Seu objetivo seria, então, atrair pessoas 

com esses problemas. Assim, um possível 

conteúdo seria explicar porque essas 

imperfeições de pele aparecem.

Para o meio de funil, os conteúdos são, 

ligeiramente, mais aprofundados. Aqui, o 

relacionamento já começou a ser construído e a 

persona tem mais consciência do seu problema, 

contudo não sabe ainda como resolvê-lo. 

Seu objetivo, então, é apresentar várias 

soluções, para que ela se dê conta de que 

essa é uma boa oportunidade.

 No conteúdo, você poderia citá-las e 

colocar seus produtos no meio desses 

possíveis recursos.

Na etapa de fundo de funil, os consumidores 

já estão bem educados, já entenderam o 

problema e já sabem algumas formas de 

solução. Na maioria das vezes, até têm noção 

do que desejam, mas não se decidiram com 

relação à marca. 

Seu foco, agora, é apresentar 
as vantagens e os diferenciais 
dos seus cosméticos para que 
os consumidores tenham a 
certeza de que você é a melhor 
resposta, sendo esse o assunto 
de um possível artigo ou vídeo.

https://www.escoladeecommerce.com/
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

CAPRICHE NO CONTEÚDO DAS PÁGINAS 
DOS PRODUTOS

Páginas de vendas também apresentam conteúdos, apesar 

de serem diferentes dos de blog. Nessa parte, é fundamental 

apresentar todas as especificações das suas mercadorias, de 

modo a responder qualquer dúvida que a persona poderia ter. 

No e-commerce de maquiagens, então, você apresentaria 

informações como cores, seus componentes, quantidade de 

produto, qual o propósito de cada, recomendação para tipos 

de pele, valores, frete e formas de pagamento.

Não se esqueça, também, dos dados subjetivos. Eles 

envolvem o copywriting e têm como função amplificar 

o desejo de consumo. Para isso, você pode relatar, por 

exemplo, as sensações positivas que os produtos causam à 

pele, dizendo como a pessoa se sentirá depois do uso: mais 

bonita, confiante e com o bem-estar aumentado.

https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/descricao-de-produtos-tudo-para-cria-las/
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

TENHA ESTRATÉGIAS DE 
DIVULGAÇÃO

É importante, também, saber divulgar seus 

conteúdos. Essa ação é a responsável por 

atingir as pessoas certas e há várias formas  

de fazer isso.

Os links patrocinados, por exemplo, são 

excelentes estratégias, principalmente se sua 

empresa não é muito conhecida no mercado. 

A técnica consiste em comprar palavras-

chave específicas, de modo a alcançar o 

público que as utiliza. 

Com eles, sua página aparece nos primeiros 

resultados no Google, estimulando as 

pessoas a chegarem ao blog e à loja virtual 

mais rapidamente.

Redes sociais são ótimas saídas para quem 

não conta com recursos monetários nesse 

início. Com a criação de perfis no Instagram 

e Facebook, por exemplo, é possível divulgar 

materiais relevantes e fotos de produtos, com 

o intuito de chamar a atenção e conseguir 

seguidores. Publique conteúdos instigantes 

e incentive a participação, pois assim suas 

postagens terão alto alcance.

O e-mail marketing é uma boa 
saída também. Com a criação de 
mensagens atrativas, é possível 
divulgar os conteúdos, fazendo 
com que os destinatários tenham 
interesse em acessá-los. 

https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/como-vender-nas-redes-sociais/
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE CONTEÚDO?

SAIBA MENSURAR OS RESULTADOS

Por fim, é fundamental medir os resultados das ações. Essa 

atitude ajudará a entender o que tem dado certo e o que 

precisa ser melhorado nas estratégias.

Fique de olho no tráfego de todas as páginas. O esperado é 

que, com a criação de conteúdos, ele cresça continuadamente. 

Analise as interações nas redes sociais. Elas contam com 

ferramentas específicas que nos permitem verificar curtidas, 

comentários e compartilhamentos. Conteúdos engajadores 

fazem com que esses resultados sejam crescentes.

Atente aos carrinhos de compras. Muitos abandonos são 

reflexos de falhas em alguma parte do processo. Não deixe 

de notar a taxa de conversão. Tão importante quanto os 

valores anteriores é perceber que as vendas têm aumentado.

https://www.escoladeecommerce.com/


QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO 
MARKETING DE CONTEÚDO?
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO MARKETING DE CONTEÚDO?

Dito tudo isso, agora vamos os principais 

benefícios que o marketing de conteúdo nos traz!

MELHORA A EXPERIÊNCIA  
DE COMPRA

A experiência de compra se traduz na forma 

como o consumidor se sente ao entrar em 

contato com empresa. Ela começa a acontecer 

muito antes da decisão da compra e é sua 

grande influenciadora.

Conteúdos relevantes, com leitura agradável, 

que respondem a dúvidas ou entregam 

conhecimentos interessantes contribuem para 

uma experiência positiva, fazendo com que 

o usuário tenha boa impressão da marca e 

continue a caminhada na jornada de compras.

https://www.escoladeecommerce.com/
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO MARKETING DE CONTEÚDO?

AUMENTA A CONFIANÇA 
NA MARCA

A partir do momento em que 

demonstramos domínio sobre 

determinado assunto, passamos 

mais confiança às pessoas. 

Ao sentirem necessidade de 

pesquisar ou descobrir novos 

assuntos, a tendência é que 

recorram aos nossos conteúdos. 

Da mesma forma, ao precisarem 

de produtos e serviços ofertados 

por nós, seremos seus primeiros 

pensamentos e será a nós que 

elas recorrerão.

TORNA A EMPRESA 
MAIS VISÍVEL

Postar conteúdos em blog ou 

vídeos ajuda a empresa a ser 

encontrada nos buscadores. 

Se houver estratégias de SEO, 

juntamente, as chances são 

ainda maiores. É a partir de 

uma presença online que a 

marca se torna mais relevante 

e aumenta a atração dos 

consumidores por ela. Isso 

melhora a autoridade da 

empresa e eleva as chances 

de vendas dos produtos.

https://www.escoladeecommerce.com/
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO MARKETING DE CONTEÚDO?

REDUZ O CAC

A taxa de custo de aquisição de clientes nos 

indica o quanto investimos financeiramente 

para alcançá-los. Em outras palavras, significa 

quanto cada consumidor custa à nossa 

empresa. Seguindo a lógica, altos gastos 

não dão um bom retorno do investimento, 

significando que as ações não têm valido 

tanto a pena.

Como o marketing de conteúdo é uma forma 

de atração, podemos alcançar diversos 

consumidores, a qualquer momento, e 

transformá-los em leads, de modo que 

continuem sua jornada. Os esforços não 

são grandes e esse fato colabora para a 

diminuição nos custos de aquisição.

INFLUENCIA A DECISÃO DE COMPRA

Você já deve ter entendido que, agora, os 

consumidores têm novas exigências e 

necessidades na obtenção de informações de 

um produto, certo? Tudo precisa ser de forma 

rápida e prática. Com o marketing de conteúdo, 

superamos essas expectativas.

A partir da criação de artigos ou vídeos 

abrangendo cada etapa do funil, conduzimos o 

lead pela jornada de compras, de modo que se 

convença de que somos a melhor solução para 

seus problemas. 

O relacionamento entre marca e consumidor fica 

mais próximo, influenciando positivamente na 

sua decisão de compra.

MANTÉM A FIDELIZAÇÃO

Muito importante nos dias de hoje, 
devido ao aumento constante 
da concorrência, a fidelização 
garante que nossos clientes 
façam compras recorrentes e 
nos indiquem a seus conhecidos, 
sempre que alguém precisar 
daquilo que vendemos. 

Isso nos traz grandes vantagens, como 

aumento da taxa de conversão, melhoria do 

ticket médio e crescimento no LTV (Lifetime 

Value), métrica que nos mostra a potencial 

receita e lucro de um cliente.

https://www.escoladeecommerce.com/
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CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
Como você percebeu, o marketing de 

conteúdo é capaz de nos trazer inúmeros 

benefícios, sendo uma estratégia essencial 

para quem deseja alcançar um grande público 

no e-commerce.

Com a criação de artigos ou vídeos 

relevantes à persona, podemos atrair 

consumidores, transformá-los em leads, 

depois em clientes e construir uma relação 

de confiança, com direito à fidelização e ao 

contínuo crescimento da marca.

É importante, sempre, levar em conta 

as demandas do comportamento do 

consumidor, pois isso fará com que 

consigamos corresponder às suas 

expectativas e, consequentemente, 

seremos uma empresa diferenciada frente 

à concorrência.

Dessa forma, não deixe de colocar essas 

dicas em prática, para que você possa 

usufruir de mais sucesso para seu 

negócio, combinado? Boa sorte!

https://www.escoladeecommerce.com/


SOBRE A MONGERAL 
AEGON

A Escola de E-commerce é um portal de conteúdos relacionados ao 
comércio eletrônico e oferece materiais de apoio para empreendedores 
e empresas de pequeno, médio e grande porte do segmento. Dentro de 
sua gama de materiais oferecidos gratuitamente para o empreendedor 
online estão: artigos, notícias de mercado, e-books, webinars, vídeos e 
inúmeros materiais que são publicados diariamente.

O portal é mantido pela Tray Plataforma de E-commerce.

A Tray é a marca de e-commerce da Locaweb e oferece toda a estrutura 
e o apoio para a criação de lojas virtuais, assim como a integração com 
marketplaces — sendo a única empresa de criação de e-commerces a 
oferecer esse serviço para os seus clientes.

Em 2013, tornou-se a marca de e-commerce da Locaweb líder em Hosting 
& Infrastructure Services no Brasil e na América Latina, assumindo o papel 
de braço de e-commerce do grupo, formando o maior e mais completo 
mix de produtos voltados ao comércio eletrônico do Brasil.

fórum

https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.facebook.com/groups/escoladeecommerce
https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.facebook.com/escoladeecommerce/
https://twitter.com/Tray_Ecommerce
https://www.linkedin.com/company/tray/
https://www.youtube.com/channel/UCeKnrnv87k1KNHanPE0Haww
https://www.instagram.com/escoladeecommerce/


GOSTOU DESSE MATERIAL 
E QUER IR MAIS ALÉM?

Então não deixe de seguir o nosso portal para não  
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR AGORA

https://www.mongeralaegon.com.br/blog
https://www.mongeralaegon.com.br/blog
https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/
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