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INTRODUÇÃO
O marketing de conteúdo é uma das formas mais eficazes para adquirir e educar seus clientes, 
oferecendo a eles informações sobre seus produtos e/ou serviços e disponibilizando materiais de 
várias complexidades a respeito de assuntos relacionados ao negócio deles. Você pode usar essa 
estratégia produzindo conteúdos de vários formatos como white papers, sites, blogs, notícias, 
imagens, vídeos tutoriais, entre outros.

No entanto, entre a produção do material, sua publicação e divulgação, o time responsável pode 
se perder em tantas tarefas e acabar estourando prazos. E isso, pode comprometer, e muito, a 
estratégia do seu negócio. Como acontece com outras áreas de uma empresa, a produtividade 
(ou a falta dela) da equipe de marketing digital pode gerar dificuldades ao crescimento do seu 
negócio. Você acha que a performance da sua equipe pode estar abaixo de seu potencial? Neste 
ebook, vamos apresentar 8 soluções ideais para sua equipe de marketing de conteúdo se tornar 
ainda mais produtiva, desde dicas para a implantação, técnicas para desenvolvimento da 
estratégia até ferramentas para otimizar os processos.
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ALINHE OS OBJETIVOS

O primeiro passo para implantar o 
marketing de conteúdo na sua empresa 
é alinhar os objetivos entre as equipes 
envolvidas. Isso porque, para ser 
eficaz essa estratégia deve contar 
com um conteúdo de qualidade que, 
muitas vezes, é alimentado por outros 
setores da empresa, especialmente o 
de vendas.  E, como não se trata de 
uma ação pontual, essa colaboração 
deve ser permanente. 

O ideal é criar situações nas quais as equipes 
interajam e possam trocar experiências e 
informações.
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Que tal fazer encontros periódicos entre os times? Desta forma, as equipes 
estarão em sintonia, em contato frequente e, muito provavelmente, 
conseguirão enxergar objetivos comuns no projeto. Nada mais eficaz para 
aumentar a produtividade de equipes que trabalham juntas do que ter uma 
agenda bem preparada para esses encontros, e um tempo pré-determinado 
para que as discussões aconteçam (confira mais dicas sobre reuniões 
produtivas).

Uma vez decidido o tema, a pauta dos materiais, e quem ficará responsável 
por eles em cada time, chegou a hora de compartilhar com a equipe de mar- 
keting. Todos os colaboradores, especialmente de marketing de conteúdo, 
devem saber exatamente o que será feito e qual a importância das ações. 
Afinal de contas, o intuito é que todos estejam trabalhando para trazer 
mais leads qualificados (contatos que têm interesse em adquirir seus 
produtos/serviços, confiam na sua empresa e a recomendam para outros 
clientes) e educar os consumidores.
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NÃO DESPERDICE CONTEÚDO

O marketing de conteúdo influencia 
muito no funil de vendas, que 
representa as etapas pelas quais o 
processo de venda passa até ser 
concretizado. São essas: prospectar, 
apresentar, lidar com objeções e fechar 
negócio. Cada uma dessas fases tem 
um tipo de conteúdo mais adequado 
para atrair clientes e conseguir fechar 
negócio. Saber o tipo ideal de conteúdo 
que deve ser direcionado a cada etapa 
do funil te trará mais resultados e 
menos desperdício de trabalho - e, 
consequentemente, de tempo.
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Suspects - Conteúdo de topo de funil

São potenciais clientes que ainda estão no topo do funil, ou seja, podem
se interessar pelos produtos e serviços oferecidos pela sua empresa, mas 
ainda não compraram nada efetivamente. Portanto, o objetivo do conteú-
do nesta fase é gerar tráfego e cadastros. Para alcançar este resultado, 
você precisa saber que os suspects são clientes que buscam conteúdos 
relacionados à sua área de atuação. Sendo assim, eles não querem saber 
apenas o que a empresa oferece, mas sim o que ela sabe sobre seu meio.

Este conteúdo, portanto, deve ser abrangente, atraente e básico, 
atendendo à necessidade do suspect. Novidades, dados de pesquisas e 
termos importantes usados no mercado de atuação da sua empresa são 
algumas ideias.
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Nesta fase, o conteúdo deve estar focado principalmente no 
blog da empresa, mas o formato pode ser bastante variado, 
como vídeos, infográficos, imagens, slides, listas, entre outros. 
Tenha em mente que, quanto mais pessoas o conteúdo atingir 
nessa etapa, mais fácil será transformar o suspect em um 
prospect.

Prospects e leads - Conteúdo de meio de funil

Prospects e leads são pessoas que já tiveram contato com a 
sua empresa e têm certa confiança na marca. Por isso, o con-
teúdo deve ser mais aprofundado, fornecendo informações 
importantes sobre o assunto que trata. 

Nesta fase, indicamos criar landing pages, em que um 
formulário obriga prospects e leads a preencherem campos 
com informações relevantes para o seu negócio, definidas 
estrategicamente para serem usadas pela sua equipe de

marketing, e posteriormente pela sua equipe de vendas.  
Uma vez feita a inscrição, a pessoa passa a receber e-mails 
personalizados, materiais educativos, newsletters, anúncios
de eventos, entre outros.

O objetivo é atingir as pessoas certas para que o contato se 
converta em vendas. Algumas ideias de conteúdo são temas 
relacionados ao universo do seu produto ou serviço, com 
maiores detalhes sobre benefícios e prejuízos com a adoção 
de certas ferramentas, comparativos, guias de utilização e 
outros que demonstrem o valor do seu negócio.

Oportunidades - Conteúdo de fundo de funil

Na última etapa do funil o que se destaca são as 
oportunidades ( leads qualificados para vendas). Elas 
aparecem por meio da leitura do conteúdo oferecido – viu 
como é importante ter uma estratégia de marketing de 
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conteúdo bem alinhada? Nesse fundo do funil, você pode 
ter certeza de que a compra do produto/serviço está perto
de ser finalizada, mas você ainda precisa dar mais um 
“empurrãozinho”.

Novamente, o conteúdo é essencial. Neste momento, o intuito 
é que todas as informações sejam repassadas ao cliente de 
forma bastante clara e transparente, para que o interessado 
sane todas as suas dúvidas. É importante destacar que o lead 
qualificado já conhece o assunto profundamente e pode 
querer rever apenas alguns detalhes.

Portanto, o conteúdo pode trazer dados que vão ajudar a 
fechar o negócio. Por exemplo: descrição de todas as funções 
de determinado equipamento e os benefícios que ele pode 
trazer a vida do usuário. Aproveite para trazer métricas, dados, 
ferramentas, calculadoras de orçamento, casos de sucesso e 
retorno sobre investimento (calculadora de ROI).
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O marketing de conteúdo não passa 
somente pela produção, criação e 
distribuição de materiais. Definir 
métricas e metas é importantíssimo 
para avaliar a efetividade dos textos 
produzidos e de que forma eles estão 
influenciando os resultados da sua 
empresa. 
 

DEFINA MÉTRICAS E METAS

COMPARTILHAR8 FORMAS DE SER MAIS PRODUTIVO NO MARKETING DE CONTEÚDO
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Por isso, o marketing de conteúdo envolve muitas estratégias, como o SEO 
(Search Engine Optimization ou, em tradução literal, otimização do motor 
de busca, a fim de ranquear melhor a página da sua empresa nos sites de 
busca); pesquisa de comportamento do consumidor; análises de relatórios 
de redes sociais e de vendas, lançamento de tendências; busca por 
materiais criativos, novos e que estão se tornando tendência; co-marketing 
(parceria entre duas ou mais empresas, ou lançamento de um conteúdo 
em conjunto, como é este ebook); entre outras.

Neste cenário, existem vários dados que podem servir como métricas. 
Porém é necessário focar nas informações realmente importantes. Por 
exemplo: calcular a conversão da rede social da sua empresa é muito mais 
importante do que verificar quantas pessoas curtem a sua fan page.
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O primeiro passo para implantar o 
marketing de conteúdo na sua empresa 
é alinhar os objetivos entre as equipes 
envolvidas. Isso porque, para ser 
eficaz essa estratégia deve contar 
com um conteúdo de qualidade que, 
muitas vezes, é alimentado por outros 
setores da empresa, especialmente o 
de vendas.  E, como não se trata de 
uma ação pontual, essa colaboração 
deve ser permanente. 

O ideal é criar situações nas quais as equipes 
interajam e possam trocar experiências e 
informações.

AMPLIAR BRAND AWARENESS (CAPACIDADE DE O 
CONSUMIDOR RECONHECER A MARCA) – likes 
(curtidas) do Facebook, visualização de vídeos, seguidores 
no Twitter e visitas ao site;

CRIAR ENGAJAMENTO – comentários em blogs e nas 
redes sociais,  compartilhamentos nas fan pages, número 
de páginas visitadas no site e taxa de rejeição;

GERAR LEADS – conversões em landing pages e quanto 
o mailing está crescendo em porcentual;

CONQUISTAR CLIENTES – total de vendas efetivadas 
comparado à base de leads e valor médio do ticket;

REDUZIR CUSTO DE AQUISIÇÃO – cálculo do custo
de aquisição de clientes (CAC) e identificação do tempo 
que dura o processo de venda do produto/serviço;

AMPLIAR TEMPO DE PERMANÊNCIA DE CLIENTES 
– cálculo do tempo de permanência dos clientes (LTV).

Os pontos que podem ser verificados e as métricas mais adequadas para eles são:

Tais métricas utilizadas no marketing de 
conteúdo são divididas em algumas categorias 
como: métricas de acesso, de engajamento, de 
relacionamento e de conversão.

8 FORMAS DE SER MAIS PRODUTIVO NO MARKETING DE CONTEÚDO COMPARTILHAR
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Métricas de acesso

Visitantes Únicos: o objetivo é medir os visitantes para ter 
uma ideia melhor do que o público-alvo está buscando (e 
adaptar o conteúdo, caso necessário).

Local de Origem: indica o local de acesso do visitante no seu 
site, se a sua empresa trabalha regionalmente, este é um 
índice para mensurar se o seu conteúdo está atingindo o seu 
público corretamente, em termos geográficos.  Dá também 
insights sobre tendências de mercado, ou seja, outros locais 
que podem ser explorados por sua empresa. 

Principais links de origem: identificar os links que estão 
direcionando possíveis clientes é uma maneira simples de 
verificar conteúdos que chamam a atenção do público-alvo, 
além de também ser uma forma de captar novos clientes 
e/ou leads.

Métricas de Engajamento

Tempo Médio de Permanência: mensurar o tempo que cada 
visitante do seu site ou blog permanece numa determinada 
página é um indicador sobre a qualidade do conteúdo e o 
quanto aquele assunto chama a atenção do seu público. Caso 
o tempo de permanência esteja abaixo do esperado, é preciso 
repensar sobre as pautas do conteúdo, como por exemplo, 
focar  nas possíveis dúvidas dos clientes, referenciar links 
anteriores em posts atuais e renovar as palavras-chave 
utilizadas.

Mapas de Calor e Padrão de Cliques: ajudam a identificar os 
pontos do site que atraem maior interesse do público-alvo.

Páginas Visitadas: comparação entre total de visitantes com 
o tempo de permanência deles. Isso porque um alto número 

COMPARTILHAR8 FORMAS DE SER MAIS PRODUTIVO NO MARKETING DE CONTEÚDO
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de visitantes aliado a uma baixa taxa de permanência é um 
indicativo de que o conteúdo não está atendendo à demanda 
dos potenciais clientes. Para otimizar o texto, utilize apenas 
palavras-chave que tenham relação com o assunto e deixe 
claro na introdução tudo o que será abordado. Outra dica 
bacana é verificar se os posts mais visitados são aqueles que 
geram maior número de leads. Assim, você poderá saber 
quais tipos de conteúdos trazem mais conversão.

Métricas de Relacionamento

É composta pelos comentários em blogs e redes sociais. Estes 
comentários ajudam a identificar o que o público-alvo deseja 
saber e que, consequentemente, deve virar assuntos a serem 
abordados nos conteúdos produzidos. Além disso, os potenciais 
clientes podem dar dicas, trocar informações e relatar alguma 
experiência que pode ser aproveitada para a produção de 
conteúdo. Por isso, incentive sempre os comentários.

Métricas de Conversão

Estas métricas são as que demandam mais trabalho. Por 
outro lado, podem trazer as análises mais efetivas sobre os 
resultados dos seus esforços.

Todas as métricas resumem-se à categoria leads por blog, 
redes sociais ou downloads. Assim, você deve medir algumas 
questões, como artigos lidos por um potencial cliente antes de 
ele assinar a newsletter, o estágio do funil em que este lead 
está, de que forma o conteúdo pode ajudá-lo a concretizar a 
compra e se aproximar da marca, etc.

COMPARTILHAR8 FORMAS DE SER MAIS PRODUTIVO NO MARKETING DE CONTEÚDO
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CPV – custo por visitante, essa métrica é calculada através 
do número de visitas do site dividindo pelo valor total 
investido no mesmo período de tempo. O resultado é o 
valor que cada cliente está custando à sua empresa.

CPL – custo por lead, ou seja, apresenta quanto cada lead 
custa para a sua empresa. Para calcular é só dividir o valor 
total investido com marketing digital pelo total de leads 
gerados no mesmo período de tempo.

SQL – sales qualified lead, ou seja, a qualificação do lead 
que está sendo entregue à equipe comercial para que a 
venda seja efetivada. Nesse período da compra, o cliente 
em potencial tem real interesse no seu produto/serviço e 
está disposto a comprar. É só fechar a venda.

CPA – custo por aquisição, em outras palavras, quanto 
custa cada conversão. O importante não é o objetivo final da 
campanha, mas sim a redução de custos para chegar à meta.

TOTAL DE NOVOS CLIENTES – considera-se cliente como 
sendo aquele que já comprou e o pagamento foi faturado. 
Se o número for baixo, vale a pena identificar se o proble-
ma está com a equipe de vendas, que não está conseguin-
do finalizar o negócio, ou com o time de marketing, que 
não consegue atrair potenciais clientes.

ROI – o retorno sobre investimento é um cálculo que ajuda 
a identificar e melhorar diversos setores. O cálculo é feito 
levando-se em consideração diversos fatores, como a 
manutenção da plataforma na qual o conteúdo será 
inserido, a manutenção dos canais em que o conteúdo é 
distribuído, o software para criação do conteúdo ou 
equipe de redatores, as ferramentas para distribuir o 
conteúdo, entre outros. A partir disso é possível responder 
a três perguntas: o conteúdo oferecido atrai clientes? O 
conteúdo está fazendo a empresa economizar dinheiro? 
E o conteúdo ajuda os clientes a continuarem comprando 
na sua empresa?

8 FORMAS DE SER MAIS PRODUTIVO NO MARKETING DE CONTEÚDO COMPARTILHAR
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Além destas métricas gerais, vale a pena conhecer as principais métricas do marketing digital:
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ORGANIZE SUAS ATIVIDADES

O planejamento é essencial em 
qualquer atividade, mas no marketing 
de conteúdo ele pode ser determinante 
para o cumprimento de prazos e a 
realização correta das tarefas. Além 
disso, é importante saber delegar 
funções a fim de que todas as 
atividades tenham como destino a 
execução – e não fiquem perdidas
no meio de tantas urgências.

Mas como organizar as atividades? São várias etapas, desde a contratação 
de profissionais de qualidade à gestão diária das tarefas. E assim como há 
hábitos que ajudam a aumentar a produtividade, existem outros que 
acabam com ela. Vamos entender melhor?

Como a produção de conteúdo depende de ótimas ideias, boa escrita e de 
uma performance consistente, é preciso contratar  profissionais qualifica-
dos, que consigam manter a alta qualidade dos textos todos os dias – e 
nem sempre é fácil encontrar pessoas que atendam a essa qualificação.

A equipe precisa ser ávida por assuntos novos e relevantes, que possam 
atrair novos suspects; ter uma boa estratégia de SEO e engajamento nas 
redes sociais; fazer pesquisas que apontem interesses do público-alvo da 
empresa, entre outros. Para atingir todas estas finalidades, é crucial estar 
atualizado à estratégia da empresa e do que é relevante para o público-alvo.
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Agora, na gestão diária, como fazer com que a equipe entenda 
as prioridades da empresa, execute as tarefas que causam 
mais impacto, trabalhe de forma integrada e sem perder 
nenhuma informação estratégica importante (como dados e 
relatórios, por exemplo)? Existem cinco passos para que os 
profissionais se mantenham organizados e focados no que 
realmente importa:

1. Listar todas as tarefas: em algum momento vai parecer 
que você tem mais coisas para fazer do que tempo disponível. 
Liste todas as suas obrigações, diárias, e pontuais e passe para 
o papel. Tire tudo da sua cabeça neste primeiro momento.

2. Agrupar tarefas: Você provavelmente terá tarefas que 
pertencem a um mesmo grupo, ou projetos. Agrupe todas 
elas, mesmo que algumas fiquem sozinhas. Provavelmente 
estas últimas serão tarefas cotidianas, como ler e-mails ou 
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participar de reuniões de follow-up, que fazem parte da 
gestão do seu próprio trabalho. 

3. Distribuir as demandas e priorizá-las: Existem tarefas
que não são destinadas necessariamente a você? Elas podem 
ser delegadas a outras pessoas da sua equipe? É hora de você 
dividir que atividade será destinada a quem dentro da sua 
equipe. Depois, e mais importante, você deve indicar o que 
deve ser feito primeiro, priorizando as tarefas mais impor-
tantes. Quais tarefas devem ser executadas antes para que os 
projetos fluam bem? É comum que nas equipes de marketing 
nem todos saibam onde está o texto, se ele já foi diagramado, 
se as imagens foram capturadas etc. É preciso que cada 
pessoa seja responsável por uma etapa, respondendo por
ela e assegurando que todo o conteúdo será produzido 
dentro do prazo esperado.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo
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4. Mensurar o tempo dedicado a cada projeto: Como saber 
quanto se está lucrando se você não sabe quanto tempo sua 
equipe está dedicando, de fato, às tarefas a ela delegada? 
Mensurar o tempo é a forma mais assertiva de saber por que 
sua empresa está ou não no vermelho. 

5. Manter documentos e decisões em apenas um 
repositório: Ao organizar o trabalho diário e deixar claro o 
que tem prioridade, é preciso organizar também o fluxo de 
anexos, imagens, referências, relatórios e tudo quanto é tipo 
de documento que circule entre as pessoas envolvidas nos 
projetos. Escolha um único lugar para salvá-los, senão você e 
seus colegas correm o risco de perder horas e horas procu-
rando por eles em e-mails e pastas do computador.

Ao seguir esses passos, organizando os fluxos e deixando as 
prioridades mais claras, as pessoas perderão menos tempo 
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com atividades que não importam e focarão suas energias em 
entregas que sejam importantes. Com isso, sua produtividade 
só tende a aumentar.

Esse processo todo não precisa ser feito manualmente. 
Afinal, quem gosta de preencher planilhas de tempo à mão, 
ou organizar o fluxo de trabalho no quadro branco? Existem 
inúmeras ferramentas de gestão que automatizam as 
atividades burocráticas do dia a dia, a exemplo do Runrun.it, 
usado por milhares de empresas e áreas de marketing. Ele é 
um software de gestão de tarefas, tempo e desempenho, que 
ajuda o gestor a organizar as tarefas que são prioridade, ter 
acesso rápido ao status dos projetos e saber exatamente em 
que a equipe está trabalhando. Dessa forma, ele consegue 
não apenas delegar tarefas, mas também gerenciar melhor
a equipe e identificar gargalos que atrasam as entregas e 
estouram os orçamentos.

http://runrun.it/pt-BR/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=contentools
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo
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No que diz respeito ao trabalho intelectual, existem 3 
atitudes que podem ajudar na melhora da produção:

Estudar os exemplos corretos:  Não adianta querer 
“reinventar a roda”. Contenha essa vontade, porque o melhor 
é estudar os casos de sucesso. Além de ser mais garantida, 
essa atitude também reduz os custos, já que a equipe deixa de 
começar todas as campanhas e ações do zero. Lembre-se que 
isso não significa copiar a ação de um concorrente, mas sim 
utilizar estratégias que já deram certo e aplicá-las à realidade 
da sua empresa.

Escolher as ferramentas adequadas:  É a maneira mais 
simples de chegar ao resultado esperado. Você deve escolher 
ferramentas que te deem insights e guias para o seu trabalho. 
Isso evita a perda de tempo e, consequentemente, ajuda a 
produtividade.
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Desenvolver os hábitos corretos: Assim como em outros 
setores da vida, criar bons hábitos é a melhor saída para 
atingir o sucesso. No caso do marketing de conteúdo, 
alguns pontos devem ser levados em consideração, como 
a execução diária de posts (evitando a pressão dos últimos 
minutos), manter o cérebro antenado (fazendo pequenas 
revisões do que já foi feito ou do que ainda precisa ser 
feito), saber quando editar (é essencial separar o tempo 
para escrever o material e depois o momento para 
editá-lo), e saber quando parar (sessões de produção de 
textos muito grandes tendem a fazer o cérebro cansar, o 
que reduz a produtividade e a qualidade do material).

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo
http://ctt.ec/lhw7T
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo&title=8%20formas%20de%20ser%20mais%20produtivo%20no%20marketing%20de%20conte%C3%BAdo&summary=Neste%20ebook%20voc%C3%AA%20vai%20ver%20como%20ser%20mais%20produtivo%20no%20Marketing%20de%20Conte%C3%BAdo%20e%20algumas%20ferramentas...&source=


Além disso, outras questões podem ajudar a manter a 
qualidade de todo o material produzido pela equipe de 
marketing de conteúdo. Por exemplo: produzir os textos 
em cima de fatos e dados é muito mais interessante do que 
apenas emitir opiniões que não têm comprovação. 

É importante ressaltar que um texto meramente 
opinativo não é interessante ao leitor, exceto nos 
casos em que a opinião é emitida por um especialista, 
caso dos guest posts. Portanto, se optar por conteúdo 
opinativo, enriqueça com a visão de um especialista, 
que pode dar credibilidade e atrair ainda mais 
visitantes ao seu site/blog/landing page/rede social.
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ORGANIZE UM CALENDÁRIO DE PUBLICAÇÕES

A  maioria das equipes de marketing de 
conteúdo tem uma média de quantas 
publicações são postadas todos os dias, 
mas isso não é suficiente. O ideal é ter 
um calendário de publicações, que vai 
trazer informações mais precisas sobre 
tudo o que é produzido pelos redatores.

Por mais que pareça complexo, o calendário de 
publicações é relativamente simples. Ele contém 
o básico (datas e títulos), e informações detalha-
das. Sendo assim, é importante que ele tenha 
três pontos essenciais:
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Identificação das etapas do funil de marketing: Saber identificar os 
potenciais clientes e descobrir o caminho que estão percorrendo até 
chegar à concretização da venda é essencial para poder encontrar pos-
síveis problemas e focar em conteúdos que possam resolver a questão;

Saber quais são as metas:  Não basta apenas fazer marketing de 
conteúdo. É preciso ter as metas bem claras desde o começo da empreita-
da. A partir disso, é possível medir os resultados e verificar se as metas 
estão sendo atingidas. Por isso, tenha definidos quantidade e tempo para 
acontecer. Por exemplo: aumentar a base de clientes em 50% em seis 
meses;

Priorizar alguns formatos de conteúdo: Existem muitos formatos de 
conteúdo que podem ser utilizados. Dependendo da etapa do funil de 
marketing, alguns são mais adequados. Portanto, definir os que são 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo
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O planejamento é essencial em 
qualquer atividade, mas no marketing 
de conteúdo ele pode ser determinante 
para o cumprimento de prazos e a 
realização correta das tarefas. Além 
disso, é importante saber delegar 
funções a fim de que todas as 
atividades tenham como destino a 
execução – e não fiquem perdidas
no meio de tantas urgências.

prioridade para alcançar os objetivos da sua empresa
é essencial. Você também deve levar em consideração
o perfil do público-alvo. Insira os dados numa tabela e 
acompanhe a produção de acordo com essa tabela.

Há modelos prontos de calendário de 
publicações. A Contentools já tratou sobre
esse assunto e disponibilizou um modelo bem 
completo. Para ter acesso é só clicar aqui.
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CONHEÇA SEU PÚBLICO-ALVO

O público-alvo é um dos elementos 
mais importantes para o marketing de 
conteúdo. Afinal, ao produzir um texto
é fundamental imaginar quem vai lê-lo.

Uma das estratégias usadas é a dos 
buyer personas. Estes são personagens 
que retratam clientes reais e potenciais 
e, portanto, ajudam a direcionar a 
abordagem do conteúdo que a equipe 
da sua empresa produzirá.

Mas como defini-las? Isso é feito com o auxílio de pesquisas de perfil 
de público e entrevistas com clientes reais. O objetivo é identificar qual 
problema esse cliente possui, como chegou até a solução e o que o fez 
decidir pela aquisição do produto/serviço da sua empresa.

Para chegar a bons perfis de buyer personas, que realmente estejam 
próximos da realidade, algumas estratégias podem ser utilizadas.

Priorizar os bons clientes: Defina uma amostragem com os clientes-
modelo da sua empresa e com os clientes médios, que representam a 
maior parte. Essa amostragem deve ter um tamanho inicial entre um e 
10 clientes. Assim, é fácil identificar as características e entrevistar a todos, 
mas já é possível ter uma boa margem para a criação das buyer personas.
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participar de reuniões de follow-up, que fazem parte da 
gestão do seu próprio trabalho. 

3. Distribuir as demandas e priorizá-las: Existem tarefas
que não são destinadas necessariamente a você? Elas podem 
ser delegadas a outras pessoas da sua equipe? É hora de você 
dividir que atividade será destinada a quem dentro da sua 
equipe. Depois, e mais importante, você deve indicar o que 
deve ser feito primeiro, priorizando as tarefas mais impor-
tantes. Quais tarefas devem ser executadas antes para que os 
projetos fluam bem? É comum que nas equipes de marketing 
nem todos saibam onde está o texto, se ele já foi diagramado, 
se as imagens foram capturadas etc. É preciso que cada 
pessoa seja responsável por uma etapa, respondendo por
ela e assegurando que todo o conteúdo será produzido 
dentro do prazo esperado.
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Entrevistas: A equipe de marketing precisará entrevistar os 
clientes a fim de ter um perfil real para a criação dos buyer 
personas. Lembre-se de que perguntas amplas sempre são 
melhores, porque fazem com que o cliente discorra a respeito 
e forneça mais informações. Mas podem existir aqueles que 
você precisa “espremer” um pouco mais para dar respostas 
mais detalhadas. Por fim, pergunte desde dados pessoais até 
informações sobre como ele chegou até sua empresa, por que 
precisa do seu produto/serviço, etc.

Criar personagens complexos: Ao terminar as entrevistas é 
necessário compilar os dados. Coloque tudo numa planilha ou 
no Mapa da Empatia. Tente formar personagens que poderiam 
ter vida e serem pessoas comuns. Você pode dar nome, idade, 
cidade, endereço e o que mais quiser ao seu buyer persona. 
O que importa é que ele tenha uma descrição detalhada com 
informações relevantes  que auxiliem na produção dos textos.

Um ponto importante que deve ser considerado é que os 
buyer personas não servem somente para a produção de 
um texto em particular, mas também podem e devem ser 
considerados no momento de tomar decisões relativas ao 
marketing de conteúdo.

A Contentools já  disponibilizou um ebook bem completo, 
com um passo a passo e uma ferramenta para auxiliar na 
construção de personas.  Para ter acesso é só clicar aqui.

COMPARTILHAR8 FORMAS DE SER MAIS PRODUTIVO NO MARKETING DE CONTEÚDO

21

http://contentools.com.br/?utm_source=Ebook_8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo&utm_medium=ebook&utm_campaign=Contentools_Runrun.it
http://pages.contentools.com.br/ebook-buyer-personas?utm_source=Ebook_8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo&utm_medium=ebook&utm_content=Ebook_Buyer_Persona&utm_campaign=Contentools_Runrun.it
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo
http://ctt.ec/lhw7T
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo&title=8%20formas%20de%20ser%20mais%20produtivo%20no%20marketing%20de%20conte%C3%BAdo&summary=Neste%20ebook%20voc%C3%AA%20vai%20ver%20como%20ser%20mais%20produtivo%20no%20Marketing%20de%20Conte%C3%BAdo%20e%20algumas%20ferramentas...&source=


FERRAMENTAS PARA MELHORAR A PRODUTIVIDADE DO SEU TIME

O aumento da produtividade está
diretamente relacionado ao uso de 
ferramentas eficazes, que possam 
oferecer informações de maneira rápida 
e precisa. No caso da gestão de 
produtividade, a sua empresa precisa 
utilizar um software complexo, que 
atue em várias frentes.

O Runrun.it é uma empresa que atua em 107 
países e tem seu software implementado em 
mais de 100 mil empresas de todo o mundo. 
Voltado para a gestão e o controle de tarefas e pro-
jetos, o programa oferece os seguintes recursos:

Gestão de Tarefas:  É possível administrar quem terá a possibilidade
de abrir tarefas para outros colaboradores e priorizar as atividades mais 
importantes. O software também faz o cálculo automático com uma 
previsão de data de entrega;

Gestão de Tempo: Você e seus colaboradores podem anotar quanto 
tempo gastaram em cada atividade, tendo mais informações sobre os 
custos de cada projeto. As anotações podem ser feitas manualmente ou 
por meio do sistema “Start/Stop”, em que o colaborador aperta “Play” e o 
software contabiliza automaticamente;

Gestão de Desempenho: O software identifica a pontualidade e a 
qualidade das atividades por meio do apontamento das tarefas entregues. 
Com isso, é possível medir como está a produtividade das equipes.
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Especificamente para os gestores, o  Runrun.it possui um 
Dashboard TV, que atualiza as tarefas produzidas pela sua 
equipe em tempo real. E também gera relatórios, elementos 
essenciais para a gestão de um projeto. Nos relatórios 
constam as porcentagens de realização de cada projeto e a 
estimativa de entrega deles.

Por fim, você pode acessar o software pelo smartphone, 
tablet, computador, notebook, etc. Basta ter acesso à internet 
para aproveitar as vantagens que o programa fornece, como 
mais produtividade, mais lucratividade, melhores resultados
e mais transparência e organização nos processos internos. 

Tanta organização aumenta a produtividade das equipes em 
média 25%, o que significa um dia a mais na semana útil, ou ¼ 
a menos na folha de pagamento, ou ainda, ¼ a mais de férias.
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aos usuários, em português, que possui 96% de 
aprovação. Para entrar em contato com o Runrun.it ou 
saber mais sobre essa plataforma, basta acessar o site.
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A  maioria das equipes de marketing de 
conteúdo tem uma média de quantas 
publicações são postadas todos os dias, 
mas isso não é suficiente. O ideal é ter 
um calendário de publicações, que vai 
trazer informações mais precisas sobre 
tudo o que é produzido pelos redatores.

Por mais que pareça complexo, o calendário de 
publicações é relativamente simples. Ele contém 
o básico (datas e títulos), e informações detalha-
das. Sendo assim, é importante que ele tenha 
três pontos essenciais:

FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE SUA ESTRATÉGIA 
DE MARKETING DE CONTEÚDO

Assim como é necessário utilizar ferramentas para melhorar
a produtividade da sua empresa, o uso de programas de 
gestão para estratégias de marketing de conteúdo também
é fundamental.

Há três opções muito interessantes, que podem atender 
às demandas da sua empresa de forma completa. 
Conheça todas elas:

Boomerang

Esta é uma ferramenta que permite a programação de envio 
de e-mails. Assim, você pode apenas escrever o conteúdo e 
deixar o e-mail pronto para ser enviado no horário e dia 
corretos.

Além disso, o Boomerang oferece lembretes de e-mails. Tudo 
para que você possa controlar melhor a sua caixa de entrada 
do Gmail.

Outra vantagem muito bacana é a função para ocultar 
mensagens da caixa de entrada para que você visualize os 
e-mails de maneira mais adequada e clean. O mais legal é que 
você pode programar para que determinado e-mail reapareça 
no momento em que precisar.

Evernote

Esta é uma ferramenta mais conhecida que também é 
utilizada para outras áreas. No entanto, mostra-se muito 
eficaz quando utilizada para gerenciar o marketing de conteúdo.

COMPARTILHAR8 FORMAS DE SER MAIS PRODUTIVO NO MARKETING DE CONTEÚDO

8

24

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo
http://ctt.ec/lhw7T
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://pages.contentools.com.br/8-formas-de-ser-mais-produtivo-no-marketing-de-conteudo&title=8%20formas%20de%20ser%20mais%20produtivo%20no%20marketing%20de%20conte%C3%BAdo&summary=Neste%20ebook%20voc%C3%AA%20vai%20ver%20como%20ser%20mais%20produtivo%20no%20Marketing%20de%20Conte%C3%BAdo%20e%20algumas%20ferramentas...&source=


FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE SUA ESTRATÉGIA 
DE MARKETING DE CONTEÚDO Com o Evernote, todos os lembretes que você precisa estão 

sempre disponíveis. Você pode escrever o que quiser, reunir 
informações que considera importantes (como cópias de 
fotos, links, pequenas pesquisas, etc), encontrar o que estiver 
buscando (o Evernote possui um sistema de busca eficiente 
que facilita o trabalho e auxilia na produtividade) e fazer 
apresentações para reuniões para demonstrar como o seu 
trabalho está evoluindo. O mais bacana é que você nem 
precisa construir slides para fazer as apresentações. Com 
apenas um clique, as suas anotações do Evernote são 
transformadas num slide padrão.

Contentools

A Contentools é uma plataforma para a gestão e a automação 
do marketing de conteúdo. Além de oferecer a produção de 
conteúdos de qualidade, a start-up também faz a publicação 

automática de posts através de blog WP e plataformas de 
redes sociais, além de centralizar todas as atividades do 
marketing de conteúdo em um só local. 

Sendo a primeira no Brasil a trabalhar com a automação e a 
gestão do marketing de conteúdo pela plataforma SaaS, a 
Contentools tem o objetivo de ajudar a educar outras 
empresas sobre a importância do marketing de conteúdo 
e de que forma ele pode contribuir no sucesso do negócio.
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GANHAR VISIBILIDADE: A atualização periódica de sites
e blogs corporativos rendem até 55% mais visitas aos 
mesmos;

AUMENTAR A RECEITA: Cerca de 70% do processo de 
compra ocorre antes de o cliente contatar a empresa e os 
outros 30% devem ser atraídos com um conteúdo de 
qualidade e que atenda às demandas desse público 
potencial;

EDUCAR O MERCADO: Ter um conteúdo que ajude a 
educar os clientes é imprescindível. Afinal de contas, 
quanto mais ele se aproximar da sua marca durante o 
processo de compra, melhor;

CONQUISTAR CLIENTES: O marketing de conteúdo é 
cada vez mais importante para a tomada de decisão por 
parte do cliente. Pesquisas divulgadas pela Contentools 
indicam que 7 em cada 10 clientes fecham negócio por
causa do conteúdo;

REDUZIR CUSTOS: O marketing de conteúdo ajuda a 
reduzir os custos da empresa. A cada real investido com 
conteúdo de qualidade, as empresas têm três vezes mais 
oportunidades para fazer negócio. Além disso, os leads 
conquistados por meio do marketing de conteúdo têm um 
custo 41% menor do que os anúncios divulgados em sites 
de busca (dados da Contentools);

SER PERENE: O marketing de conteúdo faz com que os 
conteúdos produzidos fiquem sempre disponíveis, ao 
contrário de um anúncio da web, que tem cerca de 0,1% de 
cliques e some do ar no momento em que o investimento é 
interrompido.

Para entrar em contato com a Contentools 
ou saber mais sobre essa plataforma, basta 
acessar o site.
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Assim, a Contentools trabalha com alguns objetivos em relação a outras empresas, como:
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CONCLUSÃO
Você conheceu uma série de dicas e possibilidades para aumentar a produtividade da sua 
equipe de marketing de conteúdo. Todas elas estão relacionadas a 3 estratégias principais, que 
são: estudar os exemplos corretos, escolher as ferramentas adequadas e desenvolver os 
hábitos corretos.

Você também conheceu ferramentas de gestão de produtividade e de marketing de conteúdo 
que podem facilitar o seu trabalho, entre elas o Runrun.it e a Contentools. Aproveite para saber 
mais sobre essas ferramentas! Acesse o site do Runrun.it e da Contentools e entenda como 
essas empresas podem ajudar o seu negócio a ter mais sucesso, atrair mais clientes e concretizar 
mais vendas.

Bom trabalho!
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ENTRAR EM CONTATO
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