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Marketing de conteúdo custa 62% menos que o 
tradicional e gera 3x mais leads.

1

Compradores completam 57% do processo de compra 
antes de falar com o time comercial da empresa.2

O crescimento de visitantes 
únicos para sites de empresas 
líderes em marketing de 
conteúdo é 7.8x maior do que 
o das empresas seguidoras 
(que adotaram depois) (19.7% 
versus 2.5%)

3

Comum Conteudo



  

A taxa de conversão para sites que utilizam marketing 
de conteúdo é 6x maior que a dos que não utilizam. 
(2.9% vs 0.5%).

4

Empresas que utilizam de estratégias inbound para 
geração de leads tem um custo por lead 13% menor.5

Empresas que utilizam inbound marketing tem uma 
economia média de U$14 por novo cliente.

6

72% dos profissionais de marketing pensam que 
conteúdo produzido pela marca é mais eficiente que 
anúncios em revistas e 69% dizem que o retorno é maior 
que mala direta e PR. 
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41% dos profissionais de marketing afirmam que 
marketing de conteúdo gera ROI positivo.

8

82% dos profissionais 
de marketing que 
blogam veem ROI 
positivo para suas 
campanhas de 
inbound marketing.

9

Marketing inbound traz 54% mais leads para o funil de 
marketing que o marketing outbound tradicional.
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Empresas que trabalham com nutrição de leads geram 
50% mais leads prontas para vendas a um custo 33% 
menor. 

11

Leads nutridas fazem compras 47% maiores que leads 
não nutridas pelo marketing.12

Adotar uma estratégia inbound aumenta as taxas de 
conversão de websites, de 6% até 12%.

13

Leads que vem de busca orgânica tem uma taxa de 
fechamento de 14.6% enquanto leads outbound tem taxa 
de fechamento média de 1.7%.
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Apenas 32% dos profissionais de marketing estão 
produzindo conteúdo em um volume que eles 
consideram suficiente.

15

27% dos profissionais de marketing B2B afirmam estar 
mensurando a utilização do conteúdo de forma eficiente.16

Profissionais de marketing B2B afirmam que tráfego 
(63%) e qualidade das leads (54%) são suas métricas 
principais de marketing de conteúdo.

17

60% dos profissionais de marketing afirmam que geração 
de leads é o seu principal desafio em marketing digital.
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44% dos profissionais de marketing B2B tem uma 
estratégia de conteúdo documentada.

19

73% das empresas 
B2B planejam ter 
um profissional 
dedicado a 
marketing de 
conteúdo no futuro.

20

Profissionais de marketing B2B afirmam que falta de 
tempo (69%), produção de conteúdo suficiente (55%) e 
produção de conteúdo engajador (47%) são seus 
principais desafios em marketing de conteúdo.
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87% dos profissionais 
de marketing utilizam 
mídias sociais para 
promover seu 
conteúdo.

22

67% dos usuários de Twitter estão mais propensos a 
comprar das marcas que eles seguem.23

Conteúdo interessante é uma das top 3 razões pelas 
quais as pessoas seguem marcas nas redes sociais.

24



  

37% dos profissionais de marketing afirmam que blogs 
são o formato mais valioso em uma estratégia de 
marketing de conteúdo. 

25

Marcas que fazem 15 blog posts por mês fazem em 
média 1200 leads por mês.26

Empresas B2B que possuem blogs geram 67% mais leads 
que as empresas que não blogam. 

27

Sites corporativos com blogs tem 434% mais páginas 
indexadas e 87% mais links indexados nos buscadores. 
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Posts de blog com vídeos atraem 3x mais links que blog 
posts sem vídeo.

29

As 3 táticas mais adotadas de marketing de 
conteúdo são vídeos (87%), artigos de blog 
(86%) e eventos (85%)

30

62% dos profissionais de marketing utilizam video em sua 
estratégia de marketing de conteúdo. 

31

Clientes que recebem ofertas por email marketing 
gastam em média 83% mais nas compras online. 
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60% dos profissionais de 
marketing de conteúdo 
tem ROI positivo em suas 
campanhas. 

33

O retorno médio de investimento em 
campanhas de e-mail marketing é de 
U$44.25 para cada dólar investido.

34

Artigos com imagens geram 94% 
mais visualizações. 35

Marcas que utilizam infográficos crescem seu tráfego 
12% mais que marcas que não utilizam.
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91% dos profissionais de 
marketing B2B utilizam marketing 
de conteúdo. 

37

86% dos profissionais de marketing 
B2C investem em marketing de 
conteúdo.

38

79% dos profissionais de marketing afirmam que suas 
empresas estão migrando para branded content. 39

9 em cada 10 empresas utilizam conteúdo para fazer 
marketing.
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Empresas com 10,000 ou mais funcionários usam 18 
táticas diferentes de marketing de conteúdo.

41

78% dos diretores de 
marketing afirmam que 
conteúdo é o futuro do 
marketing.

42

60% dos profissionais de marketing trabalham com 
marketing de conteúdo semanalmente. 
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73% dos compradores online ficam frustrados com sites 
que oferecem conteúdo que não tem ligação com seus 
interesses. 

44

O consumidor final gasta mais de 50% do seu tempo 
online consumindo conteúdo.45

27,000,000 peças de conteúdo são compartilhadas 
diariamente nas redes sociais.

46

90% dos consumidores acham conteúdo útil e 78% 
acreditam que as empresas que produzem conteúdo 
estão construindo bons relacionamentos.
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70% dos consumidores afirmam que marketing de 
conteúdo cria uma aproximação com a empresa. 

48

68% gastam seu tempo lendo conteúdo das marcas que 
lhes interessam.49

60% dos consumidores tem uma impressão positiva após 
consumir conteúdo exclusivo em seu site.

50

70% dos consumidores preferem 
conhecer uma empresa através de 
conteúdo do que de publicidade.
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82% dos prospects das empresas acreditam que 
conteúdo direcionado para sua indústria é mais eficiente. 

52

58% dos consumidores confiam 
em conteúdo editorial.

53

78% dos compradores B2B começam suas 
compras através de pesquisas online.

54

55% dos compradores gastam mais tempo agora que no 
passado procurando informações sobre o produto e a 
empresa na internet– em comparação a 47% dos 
consumidores em 2011.
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39% dos orçamentos de marketing, publicidade e 
conteúdo serão dedicados ao marketing de conteúdo 
este ano.

56

Em média, 30% dos orçamentos de marketing foram 
dedicados a conteúdo em 2013.57

53%dos CEOs e CMOs afirmam ter aumentando seu 
orçamento de inbound em 2013.

58

28% dos profissionais de marketing reduziram seu 
marketing de publicidade tradicional para investir 
mais em marketing digital
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Criação de conteúdo e gestão agora representam a 
segunda maior parcela dos orçamentos de marketing 
digital.

60

Falta de recursos pessoais (42%) e falta 
de orçamento (35%)são as principais 
barreiras para a adoção do marketing 
de conteúdo.

61

Empresas que gastam mais de  50% do seu orçamento 
em inbound marketing reportam um custo por lead 
significantemente inferior.
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