
Content Marketing
Da conquista à fidelização do Cliente



Porquê investir em Marketing Digital?

Fonte: The Ultimate Sales Machine – Chet Holmes

3% compra agora

7% disposto a ouvir

30% não pensa nisso

30% acredita não estar interessado

30% tem a certeza não estar interessado
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Google Trends – B2B Content Marketing



Marketing de 
Conteúdo desde 

1985
The Furrow é a maior revista agrícola do 

mundo em circulação - John Deere

Marketing de Conteúdo não é sobre o que sua 
empresa faz, mas sobre o que seus Clientes 

precisam



Do atrair ao Fidelizar

O conteúdo é uma das principais ferramentas 
do Inbound Marketing, atuando em todas as 
etapas do funil. 
O marketing de conteúdo atrai, converte e 
encanta Clientes e potenciais Clientes. 
Essa estratégia envolve a criação de 
Personas, ICP (Ideal Customer Profile) 
pesquisa de palavras-chave, entendimento 
das dores de negócio do Cliente, SEO 
(otimização dos conteúdos), etc.





Mas o que é a 
Jornada de Compra?

É todo o caminho que o potencial Cliente percorre antes de se 
tornar um Cliente



O potencial-Cliente não tem 
consciência que tem um 

problema ou necessidade

O objetivo é captar a atenção do 
potencial-Cliente para fazê-lo 

perceber que tem um problema 
ou necessidade de negócio

Exemplo tema:
5 ações para definir os processos 
de venda da sua empresa de TI

Tipologias conteúdo:
Artigos de blog, vídeo content, 

eBooks

Canais:
Website, blog, SEO, redes sociais, 
eventos, assessoria de imprensa

Aqui o potencial-Cliente já 
chegou à conclusão que 

efetivamente tem um problema

O objetivo é abordar a forma 
como os problemas podem ser 

resolvidos

Exemplo tema:
Gere mais leads na sua empresa 

de TI com Inside Sales

Tipologias conteúdo:
eBooks, artigos de blog, webinar, 

vídeo content, templates

Canais:
CTA, LP, email Marketing

O potencial-Cliente já pesquisou 
e encontrou algumas soluções 

para o seu problema

O objetivo é que o potencial-
Cliente identifique a empresa 

como uma boa solução para os 
seus problemas

Exemplo tema:
Template de SLA entre a área de 

Marketing, Vendas e Delivery

Tipologias conteúdo:
Templates, webinars, datasheets, 
whitepappers, casos de sucesso, 
artigos de blog, apresentações 

Canais:
Email Marketing Automation, 

apresentações

No fim do processo, o potencial-
Cliente avalia as opções e toma a 

sua decisão

O objetivo é mostrar o valor 
acrescentado da empresa em 

relação aos concorrentes e 
convencê-lo de que os seus 

produtos e serviços são a escolha 
certa!

Exemplos temas:
Caso de Sucesso – Entenda como 

a empresa X aumentou a sua 
capacidade de produção; 

Demonstração live do CRM 

Tipologias conteúdo:
Casos de sucesso, demos, trials

Canais:
Equipa comercial, LinkedIn, Direct

Email



Descoberta e Aprendizagem



Reconhecimento do Problema



Consideração da Solução



Decisão de Compra





O que fica a ganhar a sua empresa de TI?

1. Aumento de visibilidade da marca no mercado
2. Aumento da interação do público alvo com a marca
3. Relacionamento com a base de leads
4. Redução do custo de aquisição de Clientes (CAC)
5. Aumento de confiança do mercado e embaixadores da marca
6. Melhoria da experiência pós-venda





Infinito do Marketing&Vendas
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