
Estratégias de Marketing de Conteúdo 
por quem entende do assuntoCases



ContaAzul

O ContaAzul é um sistema de gestão 
empresarial para micro e pequenas 
empresas. O objetivo é ajudá-las a 
crescer de forma estruturada. 

Antes de começar a investir em 
marketing de conteúdo a empresa se 
perguntou: como o conteúdo pode 
ajudar nossos clientes a crescerem mais 
rápido? 

Por isso o ContaAzul optou por apostar 
em uma estratégia de marketing de 
conteúdo completa, explorando um 
grande número de canais, utilizando 
conteúdo para gerar leads, educar e 
atrair seus clientes. 



Estratégia

Hoje o ContaAzul produz conteúdo 
de alta qualidade sobre negócios, 
empreendedorismo e dicas diversas 
com um único objetivo: ajudar PMEs a 
desenvolverem seus negócios. 

O canal principal é o blog corporativo, 
mas também são produzidos vídeos, 
ebooks, e diversos outros materiais ricos 
focados em geração de leads.

O blog ContaAzul tem postagens diárias e 
aborda temas relacionados à gestão de micro e 
pequenas empresas.



Canais que utiliza

O ContaAzul usa dos mais variados canais para disponibilizar conteúdo para 
seus seguidores. 

O blog ContaAzul tem postagens diárias e aborda temas relacionados à 
gestão de micro e pequenas empresas. As postagens visam sempre trazer algo 
novo e relevante para os leitores e usuários do sistema. 

As redes sociais, como o Facebook e o Twitter, são utilizadas tanto na 
divulgação do conteúdo do blog quanto novidades da empresa.

A empresa produz muito material educativo de qualidade para seu público. 
Ebooks, guias, planilhas e questionários estão à disposição no site para serem 
baixados. Também se tem acesso a Webinars, infográficos e slideshares com 
inúmeras informações.

No canal do Youtube encontra-se, além dos Webinars, vídeos com dicas 
de empreendedores renomados, conversas com especialistas em áreas 
relevantes para os os clientes da empresas, dicas de gestão financeira e vídeos 
institucionais, que mostram o funcionamento da empresa e o dia-a-dia da 
equipe.

O ContaAzul também se utiliza do envio de e-mail marketing para a geração 
de novos leads e fidelização de clientes.



O blog da ContaAzul tem mais de 150 mil 
acessos mensais e aproximadamente 220 mil 
visualizações de página e a página do Facebook 
tem mais de 120 mil fãs. 

Aproximadamente 15% dos seus leads são 
gerados através de marketing de conteúdo.

Dica da empresa 
(Por Larissa Segui von Hartenthal)

“Entenda realmente qual é o conteúdo de interesse 
do seu público e produza materiais diversificados 
e de qualidade sobre esses assuntos. Compartilhe, 
promova, divulgue por e-mail marketing e engaje 
sua equipe para ajudar nessa divulgação. 

Em pouco tempo você se torna uma referência sobre 
determinados temas e trará leads qualificados para 
o seu site. E não se esqueça, todo material deve 
terminar com um call to action!”  



WAZ

A WAZ é uma loja de gadgets e 
produtos de informática focada 
no público geek, apaixonado 
por tecnologia e que leva seus 
computadores muito à sério.

Apesar disso também possui 
atendimento qualificado para lidar com 
pessoas que não entendem muito de 
informática. 

Possuem duas lojas em regiões nobres 
de Belo Horizonte e uma plataforma 
online, que está cada vez mais 
integrada com a geração de conteúdo 
em seu blog e redes sociais.



Estratégia
 
Visando atrair mais clientes e fazer com 
que eles tenham uma boa experiência 
com a WAZ, a empresa divulga um 
conteúdo bastante diversificado e 
completo relacionado a tecnologia em 
seu blog e redes sociais. 

Ao aumentarem o engajamento a 
WAZ também possui o objetivo de 
criar clientes fiéis, aumentando o LTV 
(lifetime value) de cada cliente e a 
percepção positiva de marca.

A newsletter WAZZUP mistura conteúdo, ofertas 
de produtos e promoções exclusivas para os 
assinantes.



Canais que utiliza

O blog da WAZ - WAZx - traz postagens frequentes com os mais diversos 
assuntos: computadores, jogos, acessórios e muito outros.  Eles usam uma 
estratégia mista de anunciar as últimas novidades (com todos os detalhes 
técnicos que os fanáticos por tecnologia adoram) e conteúdos evergreen para 
trazer um tráfego mais constante.

O principal formato de conteúdo evergreen são artigos informativos que 
podem ajudar tanto clientes com um conhecimento mais vasto na área 
quanto pessoas que não entendem de tecnologia e estão buscando por ajuda.

A empresa também usa o Facebook para postar conteúdo, além de divulgar as 
promoções da loja.

A empresa também faz uso extensivo de e-mail através de sua newsletter, o 
Wazzup, que além de trazer promoções e cupons exclusivos para seus clientes 
também traz links para conteúdos interessantes do blog que podem ajudar na 
decisão de compra.



A WAZ já conta com mais de 20 mil curtidas em 
sua página do Facebook e mais de 6 mil acessos 
mensais no blog. 

O blog vem se tornando referência para assuntos 
geek e de tecnologia e a loja fideliza cada vez 
mais clientes. O sucesso não é só digital, uma 
vez que as vendas também estão aumentando 
nas lojas físicas.

Dica da empresa

“Investir em conteúdo nos ajuda a cultivar nossa marca. Nós sempre produzimos 
conteúdo sobre tendências e dicas para o nosso público geek e isso ajuda a crescer 
a percepção da nossa marca e fidelizar os gamers. Hoje nosso blog está se tornando 
referência em conteúdo de tecnologia e os visitantes que chegam por este canal tendem 
a ter um lifetime value muito maior que o visitante tradicional que vem de campanhas 
pagas. 

Conteúdo é essencial para fidelizar o cliente, e nós apostamos nisso. Temos uma base 
bem grande de fãs no Facebook e continuamos buscando mais “likes” fanáticos por 
tecnologia. No começo do blog, como já tinhamos uma base sólida no Facebook (cerca 
de 12mil fãs), promovemos todos os posts ali, para levar nosso cliente e entusiasta de 
tecnologia, para aquele novo canal que teria muito mais informação do que nossa página 
(que usamos para notícias rápidas e promoções apenas). 

Hoje já temos mais de 6mil acessos mensais no blog, de clientes, novos clientes e fãs já 
de longa data. Temos uma taxa de conversão de 0,5% dos clientes que entram no blog 
e acabam comprando em nosso site. Esse número vem aumentando a cada mês, ainda 
sem contar os que preferem vir diretamente em uma de nossas lojas físicas e realizar a 
compra pessoalmente.”



GUIABOLSO

O GuiaBolso é uma ferramenta de 
controle e consultor de finanças 
pessoais online, que ajuda as pessoas 
a entenderem, gerenciarem e 
melhorarem sua vida financeira. Ela 
aposta na divulgação de conteúdo e do 
seu sistema para conquistar cada vez 
mais usuários.



Estratégia

O GuiaBolso aposta forte em conteúdo, não só para realmente engajar e atrair 
usuários, mas como maneira de fazer uma contribuição relevante na vida das pessoas 
que o consomem. Educação é uma parte crítica para a utilização do GuiaBolso. O início 
dessa estratégia tem ajudado a aumentar a retenção e atração de novos usuários, de 
uma forma mais qualificada para a ferramenta.

Ao passar inúmeras dicas e textos ricos de informações para seus clientes, o GuiaBolso 
visa ajudá-los cada vez mais na organização e controle de suas finanças. Com os 
depoimentos, eles mostram que são confiáveis e bem sucedidos na sua empreitada. 
Ao se exporem em redes sociais, eles divulgam ainda mais esse conteúdo e se 
colocam à disposição para tirar dúvidas.

Visitantes via blog gastam, em média, 6 vezes 
mais tempo no site e o dobro de visualizações de 
página



Canais que utiliza

Em seu blog, o GuiaBolso publica posts com dicas de como planejar seus 
gastos, sair das dívidas, guardar dinheiro e conquistar seus objetivos. O 
blog também conta com histórias e depoimentos de clientes, que contam 
suas experiências, além de textos de convidados especialistas em áreas de 
interesse dos usuários da plataforma. 

A empresa também se utiliza o Facebook para divulgar ainda mais esse 
conteúdo. Além disso, os especialistas do GuiaBolso fazem guest posting para 
outros blogs, além de serem fontes frequentes para a imprensa especializada. 

O GuiaBolso também oferece uma newsletter para os clientes, que é muito 
bem montada e contém as últimas novidades na área.



No primeiro mês, observamos um aumento de 
returning visitors de mais de 150% no blog, grupo 
que gasta, em média, 6 vezes mais tempo no site 
do que o visitante de primeira viagem. 

Também identificamos um aumento superior 
a 50% de conversão para a página principal do 
GuiaBolso, além de uma queda de mais de 10% 
no índice de rejeição. 

Outro ponto é do blog ser um suporte 
importante para nossa presença em mídias 
socias, principalmente Facebook, onde estamos 
próximos aos 100 mil fãs.

Dica da empresa

“Construa um conteúdo de qualidade.  É claro a 
aposta de Google e Facebook em favorecer cada 
vez mais esses conteúdos. Os contatos recebidos de 
alguns usuários validam que não é difícil realmente 
fazer diferença na vida das pessoas e, com isso, 
engajar não somente a elas, como toda sua rede. 

Espalhar esse conteúdo qualificado, seja via 
Facebook, guest posts, ou até em newsletters 
agrega ainda mais no fortalecimento dessa marca.”



HOTMART

O Hotmart é um marketplace de vendas 
de conteúdos digitais (ebooks, vídeos, 
etc), em que autores podem facilmente 
colocá-los à venda e afiliados podem 
divulgá-los e ganhar uma comissão 
sobre o que venderem. 

O Hotmart possui um grande desafio 
em conseguir atingir dois públicos 
distintos e fazer com que eles utilizem 
ao máximo o potencial da plataforma.



Estratégia

Educar os parceiros para ajudá-los a vender mais e a ganhar mais dinheiro é 
crítico para o sucesso do trabalho do Hotmart. Por isso eles produzem guias, 
tutoriais, cases de sucesso e dicas para capacitar estes profissionais. 

A presença em diversas redes sociais serve como extensão do conteúdo, tanto 
para ajudar os parceiros com dicas quanto para gerar engajamento e sanar 
dúvidas.

O blog do Hotmart tem mais de 35 mil 
acessos mensais e aproximadamente 170 mil 
visualizações de página.



Canais que utiliza

O Hotmart mantém um blog atualizado e abordam temas que acrescentam 
muito para os usuários de maneira a incentivá-los a utilizarem a plataforma 
da melhor maneira possível. Para os autores de infoprodutos são ensinadas 
técnicas de divulgação e marketing para que eles vendam mais, enquanto os 
afiliados recebem dicas de como vender mais em seus sites.

Junto com as publicações em redes sociais, como Facebook e Twitter, a 
empresa coloca muito conteúdo à disposição de seus seguidores.

No Youtube o Hotmart tem diversos depoimentos de clientes, que contam 
um pouco da sua experiência com a plataforma. Também são disponibilizados 
tutoriais de como usar o Hotmart, de maneira a diminuir as chamadas de 
suporte e incentivar o uso.

Uma característica particular do Hotmart é que vários de seus clientes 
produzem seus próprios vídeos com dicas de como usar a plataforma, uma 
vez que é interessante para os autores de infoprodutos que haja cada vez mais  
afiliados promovendo seus materiais. O Hotmart ajuda na divulgação desses 
conteúdos gerados por usuários em suas redes sociais.



O blog do Hotmart tem mais de 35 mil acessos 
mensais e aproximadamente 170 mil visualizações 
de página. Cada novo artigo recebe dezenas de 
comentários, mostrando um alto engajamento. Depois 
que começaram a investir em marketing de conteúdo, 
notaram que seus produtores de conteúdo e afiliados 
começaram a vender melhor e se profissionalizar. 

Além disso a empresa começou a rankear melhor 
no Google para termos estratégicos relacionados a 
conteúdo digital. A empresa vem crescendo sua página 
do Facebook a um ritmo de mais de 5 mil curtidas por 
mês estendendo a discussão do blog para a rede social.

Dica da empresa 
(Por João Pedro Resende)

“Produção de conteúdo de qualidade é um desafio 
enorme. Encontrar um fornecedor de confiança 
é crítico para conseguir produzir conteúdo de 
maneira disciplinada, com um alto padrão de 
qualidade. 

O ROI é muito maior do que ter um profissional 
dedicado. Nós produzimos conteúdo internamente, 
de maneira mais pessoal, mas contratar um 
fornecedor nos ajudou a manter a periodicidade 
do blog, fidelizando nossos leitores. Outra dica 
bacana é que a combinação de blog + newsletter é 
matadora. 

Promovemos o conteúdo do nosso blog e nossas 
páginas em redes sociais em nossa newsletter, e isso 
tem gerado um ganho enorme no engajamento e 
no volume de acessos do blog”



Selecionamos quatro cases de clientes 
nossos para mostrar como até mesmo 
pequenas empresas podem conseguir 
bons resultados investindo de maneira 
inteligente em marketing de conteúdo.

Esperamos que esses cases sirvam 
como inspiração para que você comece 
a investir em marketing de conteúdo 
e tenha resultados positivos para sua 
empresa ou marca.

Então, o que está esperando? Entre em 
contato com a Rock Content que nós te 
ajudaremos a montar e executar uma 
estratégia matadora de Marketing de 
Conteúdo.

http://www.rockcontent.com
http://www.rockcontent.com

