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O que está 
acontecendo?

■ Vários canais de informação (Facebook, Reviews, twiter, 
YouTube, além dos tradicionais)

■ Qualquer pessoa gera informação, seja compartilhando 
ou criando

■ A mensagem é agora uma conversa.

■ Tudo isto é culpa somente das redes sociais?

“Conteúdo é o novo anúncio #hastag
é o novo slogan.” 

Philip Kotler

“Conteúdo é o novo anúncio #hastag
é o novo slogan.” 

Philip Kotler



Mudanças de poder

■ Consumidores conectados; 

■ Estados Unidos do Facebook com 1,65 bilhões de pessoas unidas na rede social;

■ Twitter dá as últimas notícias;

■ Youtube pegou Hollywood e a TV de surpresa

■ Netflix..... Bem, nem precisamos dizer



Dados
■ 90% de nossas interações

passaram a ser facilitadas por 
telas: desde smartphones, 
tablet, laptops.

■ O tráfego total na internet 
cresceu 30 vezes de 200 a 
2014, por exemplo.

■ A conectividade transforma
como as pessoas se 
comportam.



Pessoas
= Influenciadores = 

Consumidores

Levam em conta as opiniões dos outros e não 
somente das empresas;

Adaptam-se às opiniões sociais;

Consumidores comunicam-se entre si e trocam 
experiências sobre marcas e empresas;

São altamente conectados.



Conversas 
paralelas
■ Conversas espontâneas sobre marcas ao invés de 

campanhas publicitárias

■ Círculos sociais como fonte de influência, 
superando comunicações de marketing e até 
preferências sociais.

■ Consumidores constroem barreiras contra 
campanhas de publicidade falsas e enganosas

■ A internet e a tecnologia trouxeram transparência 
nas relações entre pessoas

■ A opinião honesta de quem ele conhece vale mais 
que qualquer outra coisa.



O que fazer?

■ Hoje há muitas distrações, muitas coisas na internet, e 
precisamos manter a atenção para gerar esta conversa.

■ Você ou a empresa precisa se destacar da multidão: e 
um dos pontos para atrair a atenção:

Gestão de Conteúdo



O que é Conteúdo?

■ Conteúdo = informação + conversa + relacionamento

■ Não é somente texto – é tudo o que envolve a informação – tem texto sim, 
mas imagem, infográficos, vídeos, áudios, etc.



Foco no Conteúdo

• Envolve criar, selecionar, distribuir e ampliar conteúdo
interessante, relevante e útil.

• Gerar conversas sobre este conteúdo;
• Cria conexões;
• Fornecer histórias interessantes.



Uma pausa para... Os comerciais?



Conteúdo é o novo 
anúncio
■ Traz informações que podem ser 

usadas de outras formas, informação 
sobre algo que procura, e também 
vende a empresa que o faz.

■ O Conteúdo tem que ser bom para 
quem o lê.



Outro exemplo

A publicitária carioca Ana Luísa McLaren fez isso 
sem querer. Ela precisava se livrar de algumas 
coisas e criou um blog bem simples, e a cada post, 
anunciava uma roupa ou móvel com um grande e 
admirável texto. Hoje, o Enjoei é uma plataforma 
com centenas de vendedores, mais de mil peças 
(de todos os tipos) comercializadas por dia e a 
mesma linguagem que deu certo no passado 
(inclusive nos nomes dos produtos).



Como fazer

Requer a seleção dos formatos adequados, sejam eles 
vídeo, texto, áudio, etc

Não é apenas produzir e distribuir.

Necessário fazer uma pré-produção

E depois pós-produção adequada.



Planejando um bom conteúdo

Irá engajar o seu público-alvo, fazendo 
sua rede crescer, e com isso seus 

clientes

Com conteúdo relevante, você atrai 
estas pessoas e envolve

Faz com que sua marca, negócio, 
empresa, tenha uma imagem positiva 

para este publico.



Fixar metas
O que você quer atingir com este seu

conteúdo?
• Desenvolver a marca?
• Vender mais?



Mapear o seu público
Quem você quer atingir?
• Conhecer perfis e personalidades
• Ansiedades e desejos
• Conhecer o comportamento de quem 

você está conversando
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Avaliação
Se sua campanha/ gestão de conteúdo foi

bem-sucedida?
• Métricas
• Realizações do objetivo geral
• Monitorar o que estão falando a seu 

respeito



Melhorias
Como você pode melhorar esta gestão de 

conteúdo?
• Mudanças do tema
• Melhoria do conteúdo
• Melhoria da distribuição e ampliação 

do conteúdo.



Resultado

Aumenta a relevância 
de seu negócio, marca

Torna-se mais 
conhecido

Aumenta o 
engajamento

Educa o mercado Gera vendas



Parece tudo novo e inédito…

Mas não é!
Isso já vem sendo usado há muito tempo
1895: a empresa John Deere criou uma revista para seus clientes com o objetivo de 

apresentar novas tecnologias e levar informações úteis aos fazendeiros.
Esta revista era para ajuda-los a melhorar seus negócios e trazer as novidades para este

mercado.
Assim, eles conheciam e podiam comprar a melhor e atual tecnologia do momento.
Com isto, tornou-se referência do setor até hoje!



Mais um exemplo:

Entre 1980/ 1990 a empresa LEGO enfrentou uma ameaça de seus concorrentes.
Com o objetivo de consolidar seu nome e trabalhar a consciência de marca, a empresa

lançou uma revista interativa para os seus fãs, a “Brick Kicks”.
Hoje, a LEGO é a marca mais lembrada deste tipo de brinquedo e virou referência até no 

cinema.



BEAUTY TALKS
Uma comunidade da Sephora para os

clientes trocarem informações, conversar
com celebridades, ser parte relevante da 

empresa e com pessoas reais.



Rolex
Uma marca icônica pode fazer sim uma boa 

gestão de conteúdo.
A empresa provou que qualidade e conteúdo

visual bem feito mostra o valor que a 
marca tem.



MOZ

Uma empresa que produz um software para SEO.
O que eles tem de especial:
Eles tem um blog super informativo sobre SEO e ainda uma 
Universidade Virtual que ensina sobre social media, SEO, brand, 
entre outras coisas...



Dicas rápidas

Conte a sua 
história

Seja 
transparente 
e verdadeiro

Ouça mas 
responda e 

interaja
Seja você!



OBRIGADA!
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