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PREFÁCIO
Caro leitor, as páginas a seguir registram uma experiência desafiadora 

para o autor deste material. 

É a minha primeira experiência reunindo alguns conhecimentos sobre 

gestão e marketing de conteúdo nesse formato.

Busquei trabalhar a linguagem deste material de forma simples e 

personalizada, trazendo associações com o contexto futebolístico, 

pelo qual tenho apresso.

Primeiramente, você saberá o que é o campeonato do conteúdo e por 

que as empresas o estão jogando com tanta determinação.

Depois, você conhecerá os jogadores que tem à disposição. Apresento 

e trago informações importantes a respeito dos formatos de conteúdo 

que você pode incluir na sua estratégia.

Por fim, mostro o caminho rumo a glória eterna, trazendo os passos 

para construir o seu planejamento de conteúdo e os pontos vitais 

para realizar a gestão de conteúdo. 

Combinação que, quando bem executada, lhe trará os resultados que 

almeja e colocará o seu negócio entre as verdadeiras seleções do 

campeonato do conteúdo.

Espero que goste e desfrute dos conhecimentos que terá acesso a 

seguir.

Aqui, você tem mais de 90 minutos para aproveitar. Fique tranquilo.

Boa leitura.





Sumário
INTRODUÇÃO - APITO INICIAL ................................................................ 13

1 – O CAMPEONATO DO CONTEÚDO ..................................................... 17

O QUE É MARKETING DE CONTEÚDO? ..........................................................................20

PORQUE AS EMPRESAS ESTÃO INVESTINDO NO 

MARKETING DE CONTEÚDO? ...........................................................................................21

2 – ESCALANDO A SUA SELEÇÃO ..........................................................23

6 FORMATOS DE CONTEÚDO PARA VOCÊ COLOCAR EM CAMPO. .....................26

3 – EM BUSCA DA GLÓRIA ETERNA .......................................................37

COMO REALIZAR UM PLANEJAMENTO DE CONTEÚDO?. .......................................40

COMO REALIZAR A GESTÃO DE CONTEÚDO? ............................................................44

CONSIDERAÇÕES FINAIS - APITO FINAL .............................................47

REFERÊNCIAS ............................................................................................... 51





Como tornar o seu negócio em uma seleção campeã através da  

Gestão de conteúdo 13

INTRODUÇÃO



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil14



Como tornar o seu negócio em uma seleção campeã através da  

Gestão de conteúdo 15

O marketing digital faz parte de nossas vidas já a algum tempo. A todo 

momento novas ferramentas e formatos de comunicação surgem e 

temos de nos adaptar rapidamente para não ficarmos para trás no 

mercado altamente competitivo.

Para que as marcas continuem sendo relevantes e muitas vezes 

encontradas, é necessário ter uma presença on-line e estratégias bem 

definidas. São necessidades indispensáveis.

E uma das estratégias encontradas no marketing digital, é o marketing 

de conteúdo.

Nas páginas a seguir, você entrará em campo comigo para iniciar o 

seu treino a respeito deste assunto.

Ao final, estará pronto para sair da base e ir para o profissional, 

colocando o aprendizado em prática e transformando o seu negócio 

em uma seleção campeã.
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1. O campeonato do 
conteúdo
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Chamo de campeonato do conteúdo a ampla quantidade de marcas, 

negócios, empresas que estão aderindo ao marketing de conteúdo e 

produzindo materiais para se destacar e/ou sair na frente dos seus 

concorrentes.

Visto que, hoje, é praticamente impossível ficar sem consumir algum 

tipo de conteúdo, essa estratégia passou a ser amplamente utilizada.

Por exemplo, se o seu nicho é marketing digital, você disputará o 

campeonato com outros concorrentes que também irão produzir 

materiais ricos sobre o assunto. 

Veja a seguir do que se trata a estratégia de marketing de conteúdo e 

os benefícios que a mesma pode proporcionar quando bem executada.
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O que é marketing de conteúdo?

Para iniciarmos o assunto, trago 3 citações que encontrei em minhas 

pesquisas para desenvolver este material. Vamos lá.

Para Phillip Kotler, em seu livro Marketing 4.0: do tradicional ao 

digital, de 2016, marketing de conteúdo é “um conjunto de atividades 

relacionadas a criar e distribuir conteúdo que seja relevante para 

a vida dos consumidores, mas também fortemente associado a 

determinada marca.” 

De acordo com a empresa RD Station, “marketing de conteúdo é uma 

estratégia de marketing focada na criação e distribuição de conteúdo 

relevante, sem promover explicitamente a marca’’. Com o Marketing 

de Conteúdo, a empresa ajuda seu público-alvo a resolver seus 

problemas e vira uma autoridade no assunto.” 

E, para a empresa Rock Content, “o marketing de conteúdo é um 

método de marketing que não faz promoção direta da marca, mas 

atrai o público-alvo ao trazer soluções para seus problemas.”

Muito bem, já é possível ter uma ideia do que se trata essa estratégia 

pelos textos anteriores, correto?

No marketing de conteúdo você atrai o seu público com materiais que 

tenham relevância e valor para ele, materiais que resolvam uma dor, 

mesmo que parcialmente. 

Dessa forma, gera-se uma percepção positiva na mente do seu 

público, uma associação positiva em relação a sua marca, negócio ou 

empresa, o que potencializa a oportunidades de vendas futuras.

Essa estratégia fará com que, a longo prazo, as pessoas que 

consumiram e consomem o seu conteúdo, passem a respeitá-lo e tê-lo 

como referência, tornando-se clientes e embaixadores da sua marca.

Outra citação da RD Station diz que “marketing de conteúdo não é 
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sobre o que sua empresa faz, mas sobre o que seus clientes precisam.”

Essa é a maior verdade, uma vez que o seu conteúdo não será 

produzido com foco em vender, vender e vender, mas sim em levar um 

benefício para quem o consumir. Às vezes, ensinando algo, resolvendo 

uma dor ou esclarecendo alguma dúvida do seu público.

Assim, a venda acaba sendo apenas uma consequência do processo.

Porque as empresas estão investindo no 

marketing de conteúdo? 

Bom, agora você já sabe do que se trata o campeonato do conteúdo. 

Mas por que as empresas o estão jogando? E por que elas estão 

investindo tanto nele? 

Já faz algum tempo que as empresas pararam de falar somente de 

seus produtos e passaram a focar na vontade e desejo que o público-

alvo possui. Começaram a mirar no conteúdo realmente relevante e 

útil, passaram a fazer parte do campeonato do conteúdo.

Isto se deve ao fato de que, como já citado no tópico anterior, o 

marketing de conteúdo pode trazer excelentes benefícios em retorno.

Pense comigo, uma vez que você joga direitinho, o seu público consome 

o seu conteúdo e pode até acabar descobrindo dores que nem sabiam 

que existiam, dores que precisam resolver. 

E, sabendo disso, associam a primeira opção de compra a sua marca, 

uma vez que confiam em você pelo conteúdo de valor já consumido 

anteriormente.

Ao entregar materiais úteis gratuitamente, para as pessoas certas, no 

momento que precisam, os consumidores estarão mais inclinados a 
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fazer negócio com você, uma vez que já foram ajudados.

É isso que brilha os olhos e motiva os participantes do campeonato do 

conteúdo.

Trago a seguir, em formato de lista, alguns dos benefícios de adotar a 

estratégia do marketing de conteúdo:

• Cria reconhecimento da sua marca;

• Educa a sua audiência;

• Constrói credibilidade/confiança;

• Conquista leads;

• Mantém a sua audiência engajada;

• Fideliza seus clientes;

• Leva pessoas a eventos;

• Constrói uma base de fãs da sua marca;

• Gera vendas;

• Apoia o lançamento de um novo produto (Criação de Demanda).

Essas são algumas das possiblidades que a estratégia pode oferecer 

em retorno. De acordo com a empresa mLabs, o marketing de 

conteúdo não apenas atrai pessoas, mas “também educa o mercado, 

gera autoridade para a marca e, o mais importante, estrutura um 

relacionamento sólido entre empresa e clientes.”

Então, respondendo em definitivo à pergunta deste tópico, o público 

que as empresas buscam conquistar e realizar vendas futuras, são 

mais dispostos a fazer negócios com marcas que já confiam e gostam 

do que com marcas que não conhecem. 

Por isso, jogar o campeonato do conteúdo é fundamental.

 



2. Escalando a 
sua seleção
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Uma vez definido que você quer realmente entrar em campo e 

participar do campeonato do conteúdo, é necessário saber quais 

jogadores farão parte do seu time principal.

Ou seja, quais formatos de conteúdo você pode utilizar na sua 

estratégia de marketing de conteúdo.

Eles serão os materiais ricos e relevantes que farão você se destacar 

diante da concorrência, atraindo o seu público-alvo e gerando 

confiança na sua marca.

Vale destacar que existem inúmeros formatos disponíveis para serem 

utilizados em uma estratégia de marketing de conteúdo, a lista não se 

limita aos 6 que você verá a seguir.

O recorte foi feito para facilitar o entendimento a respeito de algumas 

dessas possibilidades.

Para saber mais a respeito de outros formatos, sugiro acessar os links 

deixados nas referências deste material, bem como outro exemplar de 

nossa coleção que aborda com profundidade as redes sociais.

Vamos, então, conhecer quem pode fazer parte da sua equipe!
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6 formatos de conteúdo para você colocar em campo

O campeonato vai começar e a torcida quer saber, o que você tem 

para oferecer? Quais materiais ricos vão fazê-la vibrar e apoiar a sua 

marca?

Para a partida de hoje estão escalados os seguintes jogadores: Artigos; 

E-books; Infográficos; Lives; Vídeos e Podcasts.

Vamos saber um pouco mais a respeito de como cada um deles joga 

a seguir.

1 - Artigos

Os artigos, também conhecidos como blogposts, são comumente 

encontrados em sites, blogs, portais e sites. Eles disponibilizam um 

conteúdo em texto, podendo ter diferentes tamanhos e possibilidades 

de serem construídos.

Este formato de conteúdo permite a inserção de imagens, vídeos, links, 

gifs, entre outros. Variando de acordo com a ferramenta utilizada para 

publicá-los.

Para a sua estratégia de marketing de conteúdo, é possível trabalhar 

alguns tipos de artigos, podendo ser:

• Informativos (trazendo tutoriais, guias, um passo a passo ou dicas 

práticas);

• Emocionais (contando histórias ou compartilhando relatos 

pessoais do autor);

• Sociais (para fins de estreitamento de laços com outras marcas, 

estabelecendo parcerias);
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• Especiais (produzidos para antecipação de lançamentos e 

geração de demanda).

De acordo com a 8º Pesquisa Anual sobre Blogs, desenvolvida 

pela Orbit Media, o Brasil é o 4º país com maior número de artigos 

publicados no mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Reino 

Unido e Japão. Conforme demonstrado na imagem a seguir.

Isso significa que esse formato de conteúdo é amplamente utilizado 

não só mundialmente, mas também de forma muito recorrente em 

nosso país.

Números de blogposts por país (milhão) segundo a Orbit Media.

https://www.orbitmedia.com/blog/blogging-statistics/
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As possibilidades de ter a sua marca encontrada nos mecanismos de 

busca, como Google, Bing, Yahoo, são alavancadas com a publicação 

de artigos relevantes e bem otimizados para esses buscadores.

Quanto mais otimizado o seu material, conforme os parâmetros e 

boas práticas dos mecanismos de busca (SEO), maior a possibilidade 

de seu artigo aparecer na primeira página desses buscadores.

O que, por sua vez, faz com que as pessoas que estão buscando sobre 

o assunto do seu artigo, encontrem você. Assim, conforme a tendência 

de clicarmos nas primeiras respostas oferecidas, seu artigo terá 

atraído um clique e seu conteúdo de valor será entregue.

A partir daí, sua marca será mais conhecida e a estratégia de 

marketing de conteúdo pode prosseguir rumo aos objetivos.

Veja alguns modelos de artigos nos links a seguir:

https://www.yesucan.com.br/blog

https://www.fazeducacao.com.br/blog

https://www.plannetaeducacao.com.br/portal

https://www.luisnamura.com.br/blog
https://www.fazeducacao.com.br/blog
https://www.plannetaeducacao.com.br/portal/
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2 - E-books

A palavra e-book, vem de eletronic book, que em português significa 

livro eletrônico.

Para a empresa Rock Content “trata-se de um conteúdo digital em 

forma de texto, que tem como objetivo trazer uma informação mais 

completa sobre determinado assunto.”

Os e-books são uma ótima alternativa para conteúdos mais profundos 

que poderiam ficar grandes demais para um artigo. Exigem muita 

pesquisa e conhecimento do tema para escrever e organizar. 

Esses materiais abordam um tema em uma sequência lógica de 

aprendizado. São um formato relativamente barato de desenvolver, 

bastando realizar uma pesquisa, escrever, diagramar e disponibilizar 

de forma on-line.

Os e-books são uma ótima isca para atração de novos leads. Uma vez 

que, você oferecerá um material mais robusto e completo de forma 

gratuita, pedindo em troca apenas o e-mail da pessoa interessada.

Veja alguns modelos de e-books nos links a seguir:

https://materiais.luisnamura.com.br/ebook-yuc-luis-namura

https://materiais.luisnamura.com.br/ebook-arte-vender-3

https://www.fazeducacao.com.br/ebooks

https://www.plannetaeducacao.com.br/portal/materiais-educaticos

https://materiais.luisnamura.com.br/ebook-yuc-luis-namura
https://materiais.luisnamura.com.br/ebook-arte-vender-3
https://www.fazeducacao.com.br/ebooks
https://www.plannetaeducacao.com.br/portal/materiais-educaticos
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3 - Infográficos

Os infográficos são o tipo de conteúdo que une informações nos 

formatos visual e escrito, com gráficos e dados destacados para 

facilitar o entendimento de uma mensagem.

Para a empresa Rock Content “trata-se de uma mistura perfeita entre 

texto, recursos visuais e design, na qual um complementa o outro, com 

o objetivo de sempre melhorar a compreensão do leitor.”

Eles facilitam a leitura através de informações visuais, principalmente 

quando há muitos dados numéricos ou é necessário explicar algum 

processo com um passo a passo.

Os infográficos costumam exigir menos tempo do que ler um e-book 

ou assistir à uma live, por exemplo.

Então, caso seja interessante para o seu nicho, demonstrar alguns 

números específicos, porcentagens ou exemplificar um tutorial 

graficamente, aposte nos infográficos.

Assim, como os e-books, você pode oferecê-los gratuitamente em 

troca de informações da pessoa interessada que sejam pertinentes 

para seu negócio.

Veja alguns modelos de infográficos nos links a seguir:

https://www.fazeducacao.com.br/infograficos

https://www.fazeducacao.com.br/infograficos
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4 - Lives

As lives são um formato de conteúdo que proporcionam um contato 

mais próximo e pessoal com a sua audiência. Elas estreitam a relação 

entre o seu potencial cliente e a sua marca.

Podemos defini-las como uma transmissão on-line e ao vivo, na maioria 

das vezes com vídeo e áudio inclusos. Muito encontradas no YouTube 

e Instagram (2020 que o diga), mas também podem ser criadas em 

outras redes sociais e plataformas, como a Twitch, por exemplo.

As lives são uma ótima oportunidade de estabelecer contato e fazer 

colabs com pessoas referência do mercado. 

São amplamente utilizadas como aquecimento para futuros 

lançamentos de produtos ou serviços. 

A gravação desse formato de conteúdo também pode ser 

disponibilizada após o término, dessa forma, as pessoas que não 

puderam acompanhar ao vivo, podem acessar o conteúdo gravado. 

Veja alguns modelos de gravações de lives nos links a seguir:

Quer saber mais a respeito do uso de lives para lançamentos de produtos ou 

serviços? Consulte o outro exemplar de nossa coleção sobre o assunto.

Quer uma referência para começar a estudar agora? Siga o Leandro Aguiari.

https://youtu.be/MlSQPAoy6sM

https://youtu.be/-t0aLd2CO8A

https://www.instagram.com/leandroaguiari_/
https://www.youtube.com/watch?v=MlSQPAoy6sM
https://www.youtube.com/watch?v=-t0aLd2CO8A


Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil32

5 - Vídeos

Esse jogador você conhece bem. Acredito que seja praticamente 

impossível alguém não ter consumido um vídeo na vida, ainda mais 

com a popularização do WhatsApp. Mas vamos as caraterísticas 

desse formato de conteúdo!

Os vídeos podem explicar de forma mais dinâmica e interativa sobre 

um produto, serviço ou até mesmo sobre o que já foi apresentado em 

um blogpost. 

Dinâmica pois você pode entreter e passar a sua mensagem com 

gestos, falas, cenários, efeitos, etc. Interativa pois permite deixar 

registrado a opinião de quem assistir o material, nos comentários.

Eles ajudam a resolver um problema ou tomar uma decisão de forma 

mais rápida, uma vez que o tempo poupado é valiosíssimo para as 

pessoas. É um formato de fácil assimilação do conteúdo. E algumas 

ferramentas disponibilizam formas de até acelerar o seu vídeo, como 

o Youtube.

O consumo desse formato de conteúdo aumentou com a chegada 

da pandemia e do isolamento social e de acordo com o estudo 

Inside Vídeo, da Kantar IBOPE Media “houve um crescimento de 84% 

no consumo de vídeo on-line nos últimos 3 anos, atingindo 61% dos 

domicílios brasileiros.” 

Ainda de acordo com a pesquisa, “entre as plataformas de destaque, 

os dispositivos móveis detêm a maior parte dos acessos (87%), seguido 

dos desktops (60%) e smart TVs (39%).”
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Veja alguns modelos de vídeos nos links a seguir:

https://youtu.be/CQ5wQr44aC4

https://youtu.be/xDxENeIGaWU

https://youtu.be/snqYsUy_y8Q

https://www.youtube.com/watch?v=CQ5wQr44aC4
https://www.youtube.com/watch?v=xDxENeIGaWU
https://www.youtube.com/watch?v=snqYsUy_y8Q
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6 - Podcasts

Os podcasts são a melhor opção para consumir algum conteúdo 

durante atividades que ocupam o corpo, como dirigir, fazer exercícios, 

viajar.

Isso porque o formato de áudio é uma excelente opção para os ouvintes 

aprenderem coisas novas, de maneira informal e descontraída.

O número de brasileiros que consomem esse formato de conteúdo 

dobrou desde 2019, conforme a imagem a seguir, retirada dessa 
publicação no Instagram.

 Publicação de Rafael Kiso em seu Instagram @rkiso.

https://www.instagram.com/p/CRtbc8tDctP/
https://www.instagram.com/p/CRtbc8tDctP/
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Nos últimos anos, os podcasts tem se popularizado e atraído muitas 

marcas investidoras.

Grandes empresas perceberam o potencial desse formato e já 

adquiriram podcasts consagrados do mercado, como a Magazine 
Luiza ao comprar o Jovem Nerd.

De acordo com o Canaltech, “em 2021, o número de ouvintes de podcast 

cresceu 24% ao longo de 2021, enquanto o número de transmissões 

desses shows registrou 32% de aumento.” Esses dados foram revelados 

pela Deezer, veja mais na imagem a seguir. 

 O consumo de podcasts na Deezer em 2021 (Imagem: Reprodução/Deezer).

Veja alguns modelos de podcasts nos links a seguir:

https://open.spotify.com/show/59EleTfG7LV9PH20LP18A7

https://open.spotify.com/show/5tzse6iZbdBdIFlrNIzsUm

https://jovemnerd.com.br/nerdbunker/jovem-nerd-e-comprado-pelo-magazine-luiza/
https://jovemnerd.com.br/nerdbunker/jovem-nerd-e-comprado-pelo-magazine-luiza/
https://canaltech.com.br/apps/numero-de-ouvintes-de-podcasts-cresceu-24-em-2021-revela-deezer-197556/
https://open.spotify.com/show/59EleTfG7LV9PH20LP18A7
https://open.spotify.com/show/5tzse6iZbdBdIFlrNIzsUm




3. Em busca da
 glória eterna



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil38



Como tornar o seu negócio em uma seleção campeã através da  

Gestão de conteúdo 39

Agora você já sabe do que se trata o tal do campeonato do conteúdo 

em que as empresas estão competindo e conhece alguns formatos 

que podem ser escalados para entrarem em campo na sua estratégia.

Neste capítulo, mostro qual caminho você deve trilhar para alcançar 

a glória eterna, ou seja, os tópicos fundamentais para construir e 

manter uma estratégia efetiva e que gere resultados.

Confira a seguir os passos necessários para criar o seu planejamento 

de conteúdo e os pontos vitais para realizar a gestão dos seus materiais 

produzidos.
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Como realizar um planejamento de conteúdo?

Não basta apenas sair produzindo conteúdos de qualquer jeito para 

estar presente em todos os formatos, é necessário ter uma visão de 

onde, como e quem você quer atingir.

Para usufruir dos reais benefícios do marketing de conteúdo, citados 

no primeiro capítulo, existem 5 passos que julgo necessários.

Veja a seguir como planejar a sua estratégia de conteúdo.

1 – Objetivos

Para começo de conversa, você precisa ter bem definidos quais são os 

seus objetivos a serem alcançados com a sua estratégia de conteúdo.

O seu planejamento deve deixar claro quais são esses objetivos e 

como serão atingidas as metas.

Quer aumentar o número de leads? Quer levar mais tráfego para seu 

blog? Quer reforçar o conhecimento da sua marca?

Pense bem e defina o seu propósito com a implementação do 

marketing de conteúdo.

2 – Elaboração da persona

Você precisa saber para quem você irá direcionar os seus conteúdos. 

Com quem você quer conversar a partir dos seus materiais?
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A criação dos conteúdos passa a fazer sentido uma vez que você sabe 

a quem direcioná-los.

Analise o seu negócio e defina uma persona para o mesmo. Por 

exemplo, trabalho com educação e defini que meus conteúdos serão 

direcionados para a Maria: professora, 50 anos, classe média baixa, 

tem 2 filhos, etc.

Adicione características que façam sentido com seu nicho. Procure 

delimitar essa persona e construir esse conteúdo direcionado a ela 

para auxiliar com seus medos e desejos.

Dessa forma, as chances dos seus materiais surtirem mais efeito é 

maior.

Faça uma pesquisa com algumas perguntas para conhecer melhor os seus 

leads, pode ser através do Google Forms, por exemplo. Colete as respostas e as 

coloque na ferramenta TagCrowd. 

Através dessa dica, você poderá observar quais palavras foram mais utilizadas 

pelo seu público e tirar bons insights para direcionar melhor os seus materiais.

3 - Criação de conteúdo

Vimos que os conteúdos podem ser feitos em diversos formatos. Mas 

isso não significa que você deve adotar todos.

Produza conteúdo em formatos que sejam pertinentes ao seu público.

Possuem um perfil de quem consome mais materiais em texto? Aposte 

em artigos e e-books.

Preferem algo mais visual? Quem sabe os vídeos e lives são melhores 

opções.

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://tagcrowd.com/
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É claro que a partir das experimentações você delimitará isso melhor. 

A questão é que, produzir conteúdo em todos os formatos exige muito 

esforço.

De nada adianta estar em todos eles, mas não manter um padrão de 

qualidade.

Então, foque em criar aquele conteúdo rico, no formato certo, que irá 

brilhar os olhos de quem consumi-lo.

Para saber o que o seu público está mais procurando no momento, utilize as 

ferramentas Google Trends e AnswerThePublic.

4 - Revisão de conteúdo

Após definido o conteúdo que será criado, é necessário planejar 

também que o material passe por um revisor e alguém responsável 

pela aprovação final.

Para que o seu público consiga perceber um maior valor, é importante 

que você não cometa erros gramaticais no seu conteúdo. 

Por isso, pense em um revisor gramatical, para as questões do 

português, e em mais alguém de sua equipe ou de confiança, para 

verificar se a linguagem do seu conteúdo está adequada e se faz 

sentido publicá-lo.

O conteúdo deve estar escrito corretamente e dialogando com a 

persona delimitada previamente, para que a mesma assimile a 

mensagem e consiga perceber a relevância do material.

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
https://answerthepublic.com/
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Quer saber mais a respeito do uso de tráfego pago? Consulte o outro exemplar 

de nossa coleção sobre o assunto.

Quer uma referência para começar a estudar agora? Siga o Tiago Tessmann.

5 – Distribuição

Além de produzir os conteúdos, é necessário divulgá-los nos canais 

em que a persona se encontra.

Por exemplo, a professora Maria está mais presente e acessível em 

seu e-mail pessoal, então direcione os esforços para lá.

Quem sabe, o contato via WhatsApp seja o mais adequado para a sua 

persona, caso ela não veja problemas nisso, divulgue seu conteúdo 

nessa ferramenta.

E, claro, hoje, o poder das redes sociais já é mais do que comprovado, 

então elas se tornam motores fundamentais para a divulgação de 

seus materiais também. A questão é, pense bem em qual espaço 

deseja focar a sua distribuição.

Às vezes, um investimento em tráfego pago é bem-vindo também, 

para impulsionar a entrega dos seus conteúdos e ter resultados de 

forma mais rápida.

https://www.instagram.com/tiagotessmann/
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Como realizar a gestão de conteúdo?

Pronto, segui todos os passos anteriores e publiquei os meus conteúdos. 

Terminei tudo que tinha que fazer? Ainda não.

Após executar todos os passos do planejamento de conteúdo, o 

trabalho ainda não está finalizado. É necessário realizar a gestão de 

conteúdo. 

E, o cerne da gestão de conteúdo, é a mensuração de resultados. 

A partir dela, você terá certeza se as ações estão funcionando ou não.

Analise os resultados referentes as visualizações, acessos, interações 

sociais, networking, tráfego, SEO e o que mais julgar relevante para o 

seu negócio.

Para realizar essa mensuração, utilize as ferramentas que cada 

plataforma oferece. Por exemplo, para acessar o desempenho dos 

artigos em um blog, use o Google Analytics. 

Analise os resultados das suas publicações para verificar quais 

conteúdos apresentam uma boa performance. Dessa forma, você pode 

entender que continuar promovendo-os pode ser um bom negócio.

Inclusive, a partir dos materiais que estão recebendo resultados 

positivos, é possível produzir outros conteúdos semelhantes e em 

outros formatos. Uma vez que seu público está consumindo-o, a hora 

de entregar mais valor é agora.

Mas a gestão não inclui apenas os conteúdos que estão indo bem. No 

caso dos materiais que não estão performando como você gostaria, 

procure entender o porquê. 

Talvez seja possível fazer otimizações, correções, acrescentar mais 

informações ou recriá-lo completamente para que os números 

melhorem. Fique atento a isso também.

https://analytics.google.com/analytics
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Ao realizar a gestão do conteúdo, atente-se aos dias da semana e horários que 

seu público mais consome seus materiais. Você pode retirar bons insights para 

sua estratégia.

Outra dica é pesquisar a respeito de datas comemorativas que dialogam com 

seu nicho e ficar atento em acontecimentos relevantes para o criar conteúdos 

com alto potencial de engajamento.

Portanto, a mensuração dos resultados é algo contínuo. Retomando 

a associação com o contexto futebolístico, seus conteúdos são seus 

jogadores, se eles tiverem lesionados, procure tratá-los, se estiverem 

desempenhando bem, acrescente um bônus.

Dessa forma, seguindo um planejamento bem estruturado e realizando 

a gestão constantemente, você se tornará o técnico de uma sua 

seleção campeã.





Considerações 
finais

Apito final
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Espero que a partir deste material você possa ter entendido um 

pouco mais a respeito das oportunidades que a gestão e marketing 

de conteúdo podem oferecer.

É necessário ratificar que existem inúmeras formas de executar uma 

estratégia de conteúdo, bem como geri-la. E cada vez surgem mais. 

Tudo isso depende de seus objetivos e de sua realidade atual.

Trouxe aqui uma base para direcioná-lo a ir para a prática já sabendo 

qual a melhor direção.

Por fim, deixo a menção especial para a produção de conteúdo nas 

redes sociais, que hoje, é o formato mais utilizado por conta do amplo 

alcance e adesão das pessoas. 



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil50

Quer saber mais a respeito de conteúdo para redes sociais? Consulte o outro 

exemplar de nossa coleção sobre o assunto.

Quer uma referência para começar a estudar agora? Siga o Paulo Cuenca.

Caso tenha interesse em continuar estudando sobre o tema, a empresa 

Rock Content possui um curso de Marketing de Conteúdo gratuito. Você 

pode acessá-lo clicando aqui.

Agora, você está pronto para entrar em campo e tornar o seu negócio 

em uma seleção campeã.

Um abraço!

https://www.instagram.com/paulocuenca/
https://university.br.rockcontent.com/courses/marketing-de-conteudo-cert
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