


Uma leitura obrigatória para 
quem está tentando usar 

conteúdo para crescer.
— Sean Ellis





Um Manual para ganhar 
com Conteúdo

Hiten Shah,
Cofundador da Quick Sprout

Nunca se produziu tanto conteúdo quanto hoje. Parece que todos têm um blog, 
e para as pessoas que ainda estão dando os primeiros passos na área, ter 
sucesso com conteúdo parece mais assustador e intimidante do que nunca. 
Talvez seja por isso que muitas pessoas estão tentando proclamar “a morte do 
marketing de conteúdo”.

Mas há um motivo para haver tanto conteúdo circulando: funciona.
Eu dirigi 7 empresas diferentes nos últimos 12 anos. Eu consegui com que duas 
de minhas startups, Crazzy Egg e Kissmetrics, atingissem 1 milhão de dólares 
por ano em receita — e eu consegui isso produzindo conteúdo de valor.

Marketing de conteúdo não é assustador. Quando você retira toda a desinfor-
mação e publicidade, trata-se apenas de ajudar as pessoas a solucionarem 
seus problemas. Mas para transformá-lo em um motor de crescimento e receita, 
você tem que fazer dele um processo.

Fique comigo e vou apresentá-lo ao meu sistema consagrado para escrever 
grandes conteúdos, produzi-los em escala e transformá-los em resultados.

Hiten Shah





Construir
“Para imprimir sua oferta na mente do leitor ou ouvinte, é preciso transmiti-la em 
linguagem simples e concisa... Nenhuma declaração rebuscada ou obscura vai 

impedir a leitura. Você tem que atingi-los estrategicamente: focando na razão ou na 
emoção. Você tem que captar seu olhar ou sua escuta com alguma coisa simples, 

alguma coisa direta, algo que eles queiram.”
— John Caples, Tested Advertising Methods
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Em um espaço hipercompetitivo saturado com conteúdo, a diferença entre o su-
cesso e o fracasso passa por uma questão: qualidade. Chegamos a um ponto em 
SaaS e B2B em que há pouca diferenciação técnica entre as ferramentas. E como os 
clientes decidem qual escolher? Marca.

A curto prazo, você pode direcionar o tráfego e obter uma boa quantidade de con-
versões com conteúdos que vão de medíocre a pobre, mas nunca será capaz de 
construir uma marca. Isso é o que faz a qualidade ser a primeira coisa em que você 
deve focar, antes de tentar aumentar a quantidade.

Na verdade, o erro mais comum que as pessoas cometem com conteúdo é escalar 
prematuramente. Como com tudo nos negócios, você precisa fortalecê-lo antes de 
escalá-lo.

Quando você constrói uma marca, recebe visitantes diretos e desconhecidos — 
pessoas que acessam o seu site sem um motivo claro. Isso significa que seu conteú-
do é memorável, e está fazendo com que as pessoas retornem para o seu site orga-
nicamente. Isso também significa que o seu conteúdo está espalhando a mensagem 
sobre a sua marca através do boca a boca.

Esse é um indicador inicial importante de como você se sairá a longo prazo com 
tráfego direto e busca orgânica, os dois canais mais importantes para o crescimento 
sustentável. Se a sua qualidade não for satisfatória no longo prazo, você verá a sua 
marca e seu tráfego de busca se deteriorarem. Dado que a grande maioria do tráfe-
go a longo prazo vem desses dois canais, se você não começar com qualidade, isso 
significa que você não tem estratégia de marketing de conteúdo.

Uma regra simples do Marketing de Conteúdo é Qualidade + Quantidade = Au-
diência. Nessa ordem.

REGRA SIMPLES DO CONTEÚDO
Fácil de entender. Difícil de executar.

Qualidade + Quantidade = AUDIÊNCIA

Qualidade é uma daquelas coisas que soam como algo efêmero e fora do alcan-
ce. O que as pessoas não percebem é que podem chegar lá seguindo uma série de 
passos e transformando a qualidade em um processo.
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Sendo uma startup, você tem poucos recursos e o orçamento baixo, mas tem mui-
to entusiasmo. Você começou sua empresa porque experimentou em primeira mão 
as dificuldades da área e quer ajudar pessoas como você a terem sucesso. O ma-
rketing de conteúdo é como você instrumentaliza sua paixão e a transforma de uma 
característica de sua personalidade em marketing.

Quando você gosta do seu leitor e este sentimento reflete-se no conteúdo, eles re-
conhecem isso como qualidade e falam a seus amigos sobre você. Seu tráfego direto 
e de busca crescem e você tem os ingredientes do motor de marketing de conteúdo.

Quando você souber quem são os seus clientes, fale com três deles. Você pode 
descobrir onde eles passam o tempo perguntando simplesmente: “Que blogs vocês 
têm lido?”

Para saber como se engajar com eles, pergunte: “Qual é a parte mais frustrante do 
seu dia?”

As respostas que você obtiver lhe darão o contexto necessário para definir o que 
significa qualidade para eles e apontarão a direção correta para obter o conteúdo que 
os seus leitores desejam. Isso permite obter feedback e melhorar.

É por isso que todo marketing de conteúdo de alta quali-
dade começa com estas três perguntas:

Pergunta 1.
Quem são seus clientes?

Pergunta 2.
Onde eles passam o tempo?

Pergunta 3.
Como você deve engajá-los?
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Estudo de caso: Kissmetrics

A Kissmetrics começou com este quadro, e colocá-lo em prática nos levou em uma 
direção inesperada.

Por volta de 2009, nós ainda estávamos construindo nosso produto — uma plata-
forma analítica para profissionais de marketing. Procurávamos uma maneira barata 
de atingir nosso público antes que nosso produto ficasse pronto; nosso orçamento 
era baixo e nossos recursos limitados.

Fazendo uma pesquisa básica, descobrimos que um pessoal no ecossistema do 
Google Analytics e do Omniture, bem como um público mais amplo de profissionais 
de marketing, estavam no Twitter usando a hashtag #medir. Eles eram exatamente 
quem queríamos engajados com nosso conteúdo.

Eles não estavam apenas falando sobre marketing online, mas estavam procuran-
do ativamente por novas informações. Eles tinham problemas reais que precisavam 
ser resolvidos, e nós sabíamos que podíamos ajudá-los. Mas, primeiro, tivemos que 
mostrar que sabíamos do que estávamos falando.

Começamos a compartilhar links com #medir no Twitter. Partilhamos todo e qual-
quer conteúdo, desde que tivesse qualidade e fosse verdadeiramente útil. Seguir 
nossa conta no Twitter tornou-se imprescindível para os profissionais de marketing 
que queriam aprender mais sobre análise de dados. Ao longo do tempo, nossos se-
guidores ultrapassaram 200 mil pessoas, tudo 100% orgânico, sem gastar um centa-
vo na aquisição.

O Twitter estava no auge da popularidade na época e isso fez com que a nossa 
audiência crescesse de um jeito que jamais teríamos conseguido sozinhos. Quando 
estávamos prontos para o lançamento, o Twitter também nos deu uma enorme base 
de pessoas com quem podíamos contar para dar o pontapé inicial — e uma ideia 
concreta e testada do que elas queriam ler.

Responder as 3 questões do quadro nos permitiu encontrar nosso mercado e ter 
uma noção do que significa qualidade para ele. O próximo passo foi examinar a qua-
lidade com mais profundidade.
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O que tem qualidade se destaca

“Temos que ser claros sobre o que 
vamos querer ser lembrados.”

— Steve Jobs

A relação sinal-ruído compara a potência de um sinal desejado com o ruído de fun-
do. Quanto mais ruído houver, mais forte o sinal precisa ser para se destacar.

Em certo sentido, o conteúdo funciona da mesma forma; a fidelidade do seu sinal 
está diretamente relacionada à qualidade. Pense nisso dessa forma: há muito ba-
rulho lá fora; em um ambiente tão competitivo, se um artigo se destaca contra todo 
esse barulho, é provável que a peça seja de alta qualidade.

As pessoas ficam presas na questão da qualidade porque é difícil estabelecer qua-
lidade de forma qualitativa — e é por isso que medir qualidade quantitativamente é 
muito mais fácil.

Se artigos de blogs pessoais e confiáveis dentro do seu mercado são muito com-
partilhados, por exemplo, essa é uma maneira muito simples de avaliar o que é bom 
e o que não é. Compartilhamentos são mais do que apenas tráfego ou clickbait. Eles 
mostram que as pessoas se interessam o suficiente pelo que você está dizendo para 
ajudá-lo a espalhar o conteúdo.

Criar conteúdo de alta qualidade é um processo cujos dados podem ser conheci-
dos, o que o torna deduzível e reprodutível.
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Conteúdo de engenharia reversa
Descubra o que está dando certo. Faça mais disso. Esse é um princípio funda-

mental que eu coloco em prática em todos os meus negócios.

A seguinte regra se aplica ao conteúdo, mas com um adendo: descubra o que 
está funcionando para os outros. Imite-os, mas não roube.

Tudo o que se pode fazer com conteúdo está disponível publicamente, então 
pode ser medido. Se você pode medi-lo, pode aplicar engenharia reversa.

Atenção com a seguinte ressalva, pois ela vai lhe poupar uma grande dor de 
cabeça: como conteúdo é uma maneira poderosa de construir uma marca, se você 
copiar o conteúdo de outra empresa, os clientes dessa empresa saberão e tornarão 
a sua vida um inferno. O lado positivo é que se alguém copiar conteúdo de você, 
seu público responderá na mesma medida.

A chave para imitar um grande conteúdo é primeiro determinar qual conteúdo 
imitar, uma vez que a qualidade é específica para um mercado ou cliente.

Felizmente, se você respondeu as 3 questões do quadro O segredo do Marketing 
de Conteúdo da Kissmetrics, já tem sua resposta. O conteúdo que você quer imitar 
é o conteúdo de maior desempenho entre os sites frequentados pelos seus clien-
tes.

Com as ferramentas abaixo, você pode investigar os dados de um site determi-
nado e ele lhe mostrará que conteúdo se sai melhor. A partir daí, é fácil estudar a 
peça, analisar por que o conteúdo foi um sucesso e imitá-lo.

Buzzsumo: encontre facilmente os artigos mais compartilhados 
sobre um tópico ou um site específico.
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Open Site Explorer da Moz: mensurar compartilhamentos é uma maneira 
inestimável de rastrear que conteúdo entusiasmou as pessoas e tornou-se 
imensamente popular, mesmo que apenas por um curto período de tempo. 
Olhar para os backlinks no Open Site Explorer, no entanto, é como ouvir um 
álbum com os maiores hits – ele é um bom indicador de que o que tem qua-
lidade perdura e indica qual tipo de conteúdo é perene.

8 Build

THE CONTENT MARKETING PLAYBOOK

Buzzsumo : Easily find the most-shared articles on a particular topic or a specific website. 

The key to imitating great content is in first determining what content to imitate, since quality is 
specific to a market or customer.

Fortunately, if you’ve gone through the 3-question framework of The Kissmetrics Content 
Marketing Secret, you already have your answer. The content you want to imitate is the highest 
performing content in the places on the web where your customers hang out.

With the following tools, you can dig into the data for a given site that will show you what 
content performs the best. From there, it’s easy to study the piece, break down why it was 
successful, and imitate it.

Start by topic. Suppose you want to find the top performing articles on content marketing. Just 
search “content marketing” and Buzzsumo automatically gives you a breakdown of the most 
shared articles over the past month.

Comece pelo tópico. Suponha que você queira encontrar os artigos de melhor 
desempenho sobre marketing de conteúdo. Apenas procure por “marketing de conte-
údo” e o Buzzsumo lhe dará automaticamente uma lista detalhada dos artigos mais 
compartilhados do mês.

Então, pegue os primeiros 4 ou 5 blogs listados e analise-os mais ainda.

Pegue seus nomes de domínio, copie e cole suas URLs no Buzzsumo. Isso per-
mite a você pegar os conteúdos que estão entre os 10 e 20% mais compartilhados 
dentro do seu mercado em um período de tempo e conseguir uma análise ainda mais 
detalhada.

Exporte esses dados para uma planilha para ter um documento completo que mos-
tre os conteúdos de melhor desempenho em todos os sites que são relevantes para 
você.
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Isso porque enquanto os compartilhamentos nas redes sociais são efêmeros, ba-
cklinks são para sempre.

A captura de tela abaixo mostra 3 páginas top da Quick Sprout assim posicionadas 
pela qualidade do link: “O guia definitivo do Growth Hacking” “Como o comprimento 
do conteúdo afeta os rankings e as conversões” e “O guia avançado do Marketing de 
Conteúdo”.

9 Build

THE CONTENT MARKETING PLAYBOOK

Open Site Explorer by Moz: Measuring shares is an invaluable way to track what content 
struck a chord and became hugely popular, if only for a short period of time. Looking at 
backlinks via Open Site Explorer, however, is like going through an album of greatest hits—
it’s a good gauge of how quality lasts over time, and what kind of content is evergreen.

That’s because while social shares are ephemeral, backlinks are forever.

The screenshot below shows Quick Sprout’s top 3 pages by link quality: “The Definitive Guide to 
Growth Hacking,” “How Content Length Affects Rankings and Conversions,” and “The Advanced 
Guide to Content Marketing.”

Then, take the top 4-5 blogs in the data, and break them down further.

Take their domain names, and copy and paste the URLs into Buzzsumo. This allows you to take 
the top 10-20% of content within your market by shares over a period of time, and get even more 
granular with your analysis.

Export this data into a spreadsheet to have a master document on the best performing content 
across all of the sites that you care about.
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THE CONTENT MARKETING PLAYBOOK

Two out of three of these are long-form guides. It should come as no surprise that big bundles 
of content value wind up getting linked long after they’re posted, but what you may not realize is 
that those “advanced guides” are often just several blog posts merged into one expansive piece of 
content.

Creating evergreen content doesn’t have to mean spending weeks penning a brilliant post from 
scratch—sometimes all it takes is a couple of super valuable articles on similar topics, tied 
together into a coherent whole.
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Pegue os blogs e os influenciadores que se destacam na sua área e pesquise os 
seus sites especificamente. Digite site: [nome do domínio] seguido pelas palavras 
que você deseja pesquisar para refinar os resultados.

11 Build

THE CONTENT MARKETING PLAYBOOK

Your problem becomes simplified because you know your competition and you know what end 
product you’re trying to build. Now it’s just a matter of getting there. 

Take the stand-out blogs and influencers in the arena and search their sites specifically. Type in 
site: [domain name] followed by a query to hone in on your results. 

Google: Because you want to rank on Google, you should run searches on it to find 
out what’s currently ranking. Run the queries you expect your customers are running 
to get a feel for how the existing content out there solves those problems.

Google: já que você quer ser ranqueado no Google, você deveria reali-
zar pesquisas em seu buscador para descobrir o que tem sido ranqueado 
no momento. Faça as perguntas que você imagina que seus clientes estão 
fazendo para ter uma ideia de como o conteúdo disponibilizado resolve os 
problemas levantados.

Dois desses três guias são versões longas sobre o assunto. Não deveria ser sur-
presa que grandes pacotes de conteúdo de valor continuam sendo referenciados por 
outros sites muito tempo depois que eles são postados, mas o que você pode não 
perceber é que esses “guias avançados” frequentemente são simplesmente vários 
blog posts fundidos em uma única e grande peça de conteúdo.

Criar um conteúdo perene não precisa significar passar semanas escrevendo um 
post brilhante do zero — às vezes bastam alguns artigos extremamente valiosos so-
bre temas semelhantes amarrados de forma coerente.
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Seus problemas ficam mais simples porque 
você conhece a sua concorrência e sabe o 
produto final que está tentando construir. Ago-
ra, é só uma questão de chegar lá.

Títulos são tudo
Os títulos são onde você expressa a qualida-

de do que quer transmitir. Muitas pessoas pas-
sam todo o tempo envolvidas com o conteúdo 
e o desperdiçam adicionando um título sem 
graça no último minuto.

Esse é um dos maiores erros que você pode 
cometer com o seu conteúdo, por causa de um 
simples fato: oito em cada dez pessoas lerão 
seu título, mas apenas duas em cada dez irão 
ler o resto do post.

Meu cofundador, Neil Patel, escreveu um 
blog post para a Kissmetrics chamado “Cin-
co fatos chocantes que vão mudar toda a sua 
abordagem nas mídias sociais.”

12 Build

THE CONTENT MARKETING PLAYBOOK

Headlines are where you express the quality of your 
signal. Too many people spend all their time on the con-
tent, and let it go to waste by slapping together a boring 
headline at the last minute.

That’s one of the biggest mistakes that you can make 
with your content, because of one simple fact. Eight out 
of ten people will read your headline, but only two out of 
ten will read the rest of your post.

My co-founder, Neil Patel wrote a blog post for 
Kissmetrics called “Five Shocking Facts That will Change 
your Entire Approach to Social Media.”

Headlines are Everything Here are the 7 basic rules for 
constructing headlines:

Rule 1. Negative words and numbers 
cause more clicks.

Rule 2. Keep under 65 characters to 
ensure search visibility.

Rule 3. Use specific headlines that  
match your content.

Rule 4. Odd numbers perform better 
than even ones.

Rule 5. Aim to have six words in your 
headlines.

Rule 6. Avoid words that have multiple 
meanings.

Rule 7. Include power verbs and 
interesting adjectives.

Aqui estão as 7 regras básicas para 
construir títulos: 

Regra 1. Palavras negativas e números 
geram mais cliques.

Regra 2. Mantenha-se abaixo de 65 carac-
teres para assegurar visibilidade na hora da 
busca.

Regra 3. Use títulos específicos que corres-
pondam ao seu conteúdo.

Regra 4. Números ímpares têm melhor de-
sempenho se comparados a pares.

Regra 5. Tente elaborar um título com até 
seis palavras.

Regra 6. Evite palavras que tenham mais de 
uma interpretação.

Regra 7. Inclua verbos fortes e adjetivos 
interessantes.
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Seguir cinco das sete regras é a quantidade 
perfeita — nós testamos.

Algumas pessoas chamam esse título (e 
outros que seguem essa lógica) de clickbait 
(literalmente, isca de cliques), mas os da-
dos mostram que os visitantes passam uma 
quantidade significativa de tempo na página 
— cerca de 4 minutos em média. Isso mostra 
que o post está entregando a promessa do 
título e as pessoas estão permanecendo mais 
tempo no texto para obter valor e aprender.

Usar um título clickbait não significa que o 
conteúdo que você escreve tenha que ser 
uma futilidade. Os melhores conteúdos da 
internet combinam títulos efetivos que levam 
as pessoas a clicar com conteúdos que elas 
não podem parar de ler. É o melhor dos dois 
mundos.

Olhe com atenção e você verá que o post 
de Neil segue 5 das 7 das regras descri-
tas acima:

Regra 1. Palavra negativa –  “chocante”

Regra 3. O título indica exatamente o que o 
leitor encontrará

Regra 4. Número ímpar – “Cinco”

Regra 6. Não há palavras ambíguas

Regra 7. Força do verbo – eles vão “mudar 
toda a sua abordagem”
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Crescer
Eu sou vegetariano, então eu como tofu religiosamente e sempre encorajo todo mundo a fazer 

o mesmo. Mas tofu não é apenas bom para sua saúde. Depois que você tiver sua qualidade sob 
controle, ToFu é também o segredo para construir seu marketing de conteúdo e a engenharia de 
distribuição.

ToFu significa Topo do Funil e sua maior prioridade deve ser preenchê-lo com leads. Normalmen-
te, as pessoas negligenciam o seu ToFu. Elas não se esforçam para obter leads para o seu site, 
escrevem um monte de conteúdo voltado para a conversão e acabam sem ver nenhum resultado.

Isso acontece porque você precisa de um tráfego bom e estável para converter pessoas com con-
teúdo. Mesmo que você veja altas taxas de conversão, um volume de tráfego baixo significa que 
as conversões reais serão escassas. Frequentemente, a maneira de obter mais conversões é com 
mais conteúdo para Topo de Funil.

Focar no ToFu pode parecer contraintuitivo porque seu instinto é que um grande conteúdo deveria 
estar dando a você resultado apenas por ser bom. Mas esse é um pensamento mágico. As pesso-
as não vão correr para o seu blog porque você produziu uma única peça excelente de conteúdo. 
Lembre-se de nossa primeira e simples regra de marketing de conteúdo: Qualidade + Quantidade 
= Audiência.

Quando você confiantemente começar a fazer postagens de qualidade, dobre o esforço e o trans-
forme em quantidade. Um estudo da HubSpot mostrou que empresas que publicam conteúdo 16 
vezes por mês recebem 3,5 vezes mais tráfego do que aquelas que publicam apenas entre 0 e 4 
posts por mês.

Receber cem mil visitas em seu site por mês é uma boa meta. Uma taxa de conversão bastante 
normal de 0,25% significa que você começa a ter 250 conversões por mês, e então tem o ToFu que 
precisa para testar e melhorar drasticamente este número.

Isso é crucial porque:

• Qualidade ajuda você a construir uma marca, mas quantidade o ajuda 
a entender o que funciona. Você precisa de quantidade para começar um 
teste A/B.

• Quantidade é a única maneira de crescer em canais com mais tráfego, 
como a busca orgânica.

• Se você puder escalar a sua produção de conteúdo de qualidade, irá se 
posicionar acima de 95% do conteúdo que está aí fora.
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Linha de montagem de Marketing de Conte-
údo a partir de uma pesquisa feita com 2.203 
empresas

Produzir conteúdo de qualidade com regularidade é um dos aspectos mais desa-
fiadores do marketing de conteúdo para as empresas, mas geralmente isso ocorre 
porque a maioria das pessoas encara essa atividade de uma forma totalmente erra-
da.

Fiz uma pesquisa com 2.203 empresas que controlavam o tráfego do marketing de 
conteúdo e o que rapidamente ficou evidente é que a maioria das pessoas lida com 
o marketing de conteúdo como se ele fosse uma caixa preta.

As ideias vão em uma direção; dias e dias são gastos fazendo algo criativo e mis-
terioso. E o conteúdo acaba saindo em uma direção completamente diferente.

Apenas 35% das empresas fazendo marketing de conteúdo têm uma estratégia 
documentada, e isso significa que a grande maioria das empresas não sabe o que 
está fazendo. O que é surpreendente é que as pessoas mensuram e analisam todos 
os outros aspectos do marketing, mas não agem da mesma forma com a criação de 
conteúdo.

Quando eu entrevistei empresas que faziam marketing de conteúdo com e sem 
uma estratégia documentada, uma “receita básica” de 7 passos para produção de 
conteúdo foi surgindo:

Identificar 
os temas 

Escolher 
um tema

único

Pesquisar o 
tema

Criar 
conteúdo

Revisar e
publicar

Promover e 
distribuir

Acompanhar 
o desempe-

nho

Passo 1. Identificar os temas: consiste principalmente em fazer brainstorming com base nas ideias que forem sur-
gindo.
Passo 2. Escolher um tema único: uma pessoa do time recebe o papel editorial e escolhe um tema para começar.
Passo 3. Pesquisar o tema: quem escolheu o tema é a pessoa que mais entende do assunto e deve pesquisar para 
estabelecer os parâmetros do conteúdo.
Passo 4. Criar o conteúdo: esta etapa costuma ser entregue a um especialista – escritor, designer, etc.
Passo 5. Revisar e publicar: editar, revisar e apertar o botão de publicar.
Passo 6. Promover e distribuir: publicar em redes sociais e sites como o Hacker News e Growth Hackers.
Passo 7. Acompanhar o desempenho: manter o controle das visualizações, do tempo que as pessoas gastam len-
do, das fontes de tráfego e dos compartilhamentos.
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Você precisa olhar para a produção de conteúdo como uma série de passos; assim 
pode começar a identificar gargalos e testar formas de eliminá-los.

Se você descobriu, por exemplo, que textos no padrão “Como fazer” e em formato 
de lista têm um desempenho melhor dentro de seu espaço de atuação, crie templates 
para eles. Consulte um índice dos temas que são tendência e os sites e blogs que 
você costuma frequentar quando faz suas pesquisas. Preencha o template e terceiri-
ze a produção para um escritor freelance que tenha experiência.

Se você descobriu que seus visitantes preferem ler blog posts mais longos, mas 
que escrevê-los exige muito tempo de você, tente reunir alguns textos curtos em um 
megapost carregado de valor.

Você não deveria esperar resultados diferentes se faz sempre a mesma coisa. Em 
vez disso, use cada repetição como uma oportunidade para tentar algo novo e, com 
o tempo, você vai construir uma máquina de conteúdo hipereficiente.

Construir uma audiência que retorna para o seu blog ou site funciona como a progra-
mação da TV. Se você é capaz de entregar experiências consistentes e de qualidade 
pontualmente, o público irá sintonizar toda semana em busca de mais conteúdo.

Para melhorar a eficiência do seu processo, faça as seguintes perguntas 
a cada passo:

• Quanto tempo eu levo para chegar ao próximo passo?
• Como posso utilizar os dados para tomar decisões mais precisas?
• Posso terceirizar alguma parte da produção?

Estudo de caso: Kissmetrics

Meu cofundador Neil Patel e eu adoramos fazer muito com muito pouco. Um dos 
melhores exemplos disso é como nós fizemos o blog da Kissmetrics crescer.

A maior parte do tempo, só tínhamos duas pessoas na área de marketing, e ainda 
assim fomos capazes de preencher nosso fluxo de conteúdo com vários posts por 
semana e atingir milhões de profissionais de marketing. Isso só foi possível porque 
concentramos as nossas forças em analisar o processo de criação de conteúdo e 
remover os gargalos.
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O editor do blog era Sean Work, um colega da ACS, nosso negócio de consultoria. 
Sean costumava ser um cientista de foguetes, e ele aplicou essa precisão ao conteú-
do do blog da Kissmetrics. Ele se preocupava profundamente com a audiência e, ao 
fazer isso, estabeleceu um padrão de qualidade. Mesmo quando eu ou Neil quería-
mos postar algo no blog, precisávamos obter o selo de aprovação de Sean.

Isso manteve a qualidade do blog muito alta, mas também criou um gargalo na fase 
de Revisão e Publicação. Se os posts não estavam lá essas coisas, tinham que ser 
enviados de volta para múltiplas revisões, e se não tivéssemos outros posts alinha-
dos, então nada era publicado. Ficávamos sem nada para Promover e Distribuir e 
também não podíamos Acompanhar o Desempenho, então as etapas intermediárias 
de nosso fluxo ficavam acumuladas enquanto as finais ficavam paradas aguardando.

Percebemos que os posts não precisavam ser escritos por Neil ou por mim, e que se 
nós pudéssemos analisar os tipos de conteúdo que queríamos produzir, poderíamos 
manter um padrão de alta qualidade e aumentar a taxa de produção terceirizando a 
escrita da qual não estávamos dando conta. Encontramos autores que escreviam es-
pecificamente para a área com comprovada experiência profissional, pagamos para 
que escrevessem os posts e demos a eles autonomia para que criassem grandes 
textos.

Se um trabalho de freelancer não atingia o padrão de qualidade de Sean, podíamos 
excluí-lo da fila como uma peça defeituosa sem interromper o resto da linha de mon-
tagem. O que importava era ter a linha de montagem engrenada e em movimento.

Com o tempo, a qualidade aumentou, porque uma coisa muito legal aconteceu. 
Como o tráfego em nosso blog crescia e crescia, ele oferecia aos escritores um palco 
cada vez maior para a sua escrita. Com a dinâmica totalmente invertida, em vez de 
pagar para que escritores escrevessem em nosso blog, escritores muito qualificados 
começaram a fazer contato para escrever em nosso blog sem cobrar nada. Eles nos 
procuravam para escrever no blog da Kissmetrics e ganhar reconhecimento, não di-
nheiro.
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Desmontando a fonte de tráfego

É fácil cair na armadilha de fazer muitas coisas ao mesmo tempo tentando otimizar 
cada fonte de tráfego. Você ouve que tem que começar a publicar no LinkedIn, que 
o Twitter está explodindo no seu mercado ou que fóruns de discussão para Growth 
Hackers trazem um tráfego viral de outro mundo.

Tudo isso pode ser verdade — mas você não pode seguir cegamente as tendências 
só porque elas funcionam para outras pessoas. Na maioria das vezes, caçá-las fará 
você se dividir ainda mais, e o resultado será apenas ganhos medíocres.

Em vez disso, pergunte-se: “O que estamos fazendo hoje que já está dando certo? 
Podemos começar por aí?” Isso fará você retornar para aquela regra simples do ma-
rketing: descubra o que funciona e faça mais do mesmo.

Empresas diferentes têm diferentes características de tráfego que são altamente es-
pecíficas para a fase de crescimento em que elas estão. Um blog sobre software que 
recebe menos de 150 mil visitas em um ano opera sob uma lógica completamente 
diferente de um que recebe milhões.

Eu fiz uma análise de 15 blogs diferentes, passando por blogs de software, fóruns e 
até blogs pessoais e os organizei em grupos com base no volume de tráfego.

Em cada fase, você vê resultados diferentes — mas padrões começam a surgir. Ve-
remos cada um deles a seguir.

Advertências sobre fontes de tráfego:
• O tráfego direto basicamente não tem uma fonte de origem visível. Ele pode provir de 

redes sociais, links de e-mail, dispositivos móveis ou de muitas outras fontes. O tráfego 
direto diminui com o aumento das visitas, provavelmente porque blogs com mais visitas 
começam a usar ferramentas mais sofisticadas para medir o tráfego.

• O tráfego social parece baixo e é difícil de ser definido com precisão porque muitas 
vezes ele é rotulado como tráfego direto. Muitos aplicativos para celular, por exemplo, 
não rastreiam o site de referência.

• O tráfego de referência não é nem perto do tamanho que costumava ser. Isso deve-se 
em parte às mudanças no algoritmo de busca do Google, bem como ao número crescen-
te de pessoas que bloqueiam ativamente o rastreamento.
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1. Fontes de tráfego por blogs com menos de 150 mil visitas 
em 2015

Busca Orgânica Tráfego Direto   Tráfego Social    Tráfego de 
Referência   

Outro  E-mail   
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Instead, ask yourself: “What are we doing today that’s already 
working? Can we start there?” It goes back to the simple rule 
of marketing: figure out what works, and do more of it.

Different companies have different makeups of traffic that are 
highly specific to the stage of growth they’re in. A software 
blog that receives under 150k visits in a year operates under a 
completely different rubric than one that receives millions.

I did a breakdown of 15 different blogs, from software to 
community to personal, and sorted them into buckets 
based on traffic volume.

At each stage, you see different results—but patterns begin 
to emerge. Let’s walk through them.

Caveats on traffic sources:

•  Direct traffic is basically unattributable. 
It could be from social networks, email 
links, mobile devices or any number 
of other sources. Direct traffic lessens 
with more visits, probably because 
blogs with more visits start to use more 
sophisticated tools to measure traffic.

•  Social traffic looks low and is difficult 
to pin down because it often gets 
labeled as direct traffic. A lot of mobile 
phone apps, for example, don’t track 
the referral website.

•  Referral traffic  isn’t nearly as big as 
it used to be. This is in part due to 
changes in Google’s search algorithm, 
as well as an increasing number of 
people who actively block tracking.

1. Traffic Sources for Blogs  
with less than 150k Visits in 2015

           A                           B                        C                          D
         Brand blogs        Blogs pessoais     Blogs de Software   Podcast

• Nos primeiros dias do seu blog, pense em SEO, mas se concentre em produzir conteúdo de alta qua-
lidade. A busca orgânica foi uma fonte de tráfego significativa apenas para o blog de software. Há uma tensão 
entre busca e qualidade e quando as pessoas focam em SEO logo no início, a qualidade tende a cair.

• Uma elevada percentagem de tráfego direto nesta fase é um sinal de qualidade. Embora o tráfego direto 
possa significar muitas coisas, uma elevada percentagem tão cedo sinaliza que você está fazendo um bom 
trabalho de divulgação da marca. Os visitantes levam a sério seu conteúdo a ponto de incluí-lo em sua lista de 
favoritos e irem diretamente a ele.

• Este grupo tem a maior percentagem de tráfego social se compararmos aos blogs com maior volume 
de visitas. Antes do seu conteúdo ser totalmente indexado pelos motores de busca, o tráfego social é um canal 
fundamental de distribuição. Ele permite que você aumente sua rede de contatos, como fizemos na Kissmetrics 
com a #medir, e também ajuda com a estratégias de link building.

23



2. Fontes de tráfego por blogs com visitas entre 150 e 600 
mil em 2015

Busca Orgânica Tráfego Direto   Tráfego Social    Tráfego de 
Referência   

Outro  E-mail   

• Neste estágio, a busca orgânica já é a maior fonte de tráfego para os blogs de software. Os visitantes 
usam a busca orgânica tanto para pesquisar sobre a marca utilizando palavras-chave, como o nome da em-
presa, quanto para solucionar um problema. Em comparação, os outros dois, A e C, têm um tráfego de SEO 
relativamente pequeno, mas para os blogs de software o tráfego provindo do SEO é enorme nesse grupo.

• O blog do consumidor (e todos os outros) adora e confia no e-mail. Ele tem um percentual de tráfego 
muito alto através do e-mail, maior do que qualquer um dos outros blogs. Faz sentido. Marcas de consumo 
tradicional eram mestres em campanhas publicitárias enviadas pelo correio, e eles aplicam as mesmas estraté-
gias ao e-mail — oferecendo remarcação de preços com descontos enormes na linha do assunto.

A
Blog Pessoal

B
Blog de Software

C
Blog do consumidor 

D
Blog de Software
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•  In the early days of your blog, think about SEO, but focus on producing high-quality content. Organic search was only a massive 
source of traffic for the software blog. There’s a tension between search and quality, and when people focus on SEO early on, 
quality tends to drop.

•  A high percentage of direct traffic at this stage is a signal of quality. Though direct traffic could mean a number of different 
things, a high percentage this early signals that you’re doing a good job of spreading brand awareness. Visitors care enough 
about your content to bookmark your site and go directly to it.

•  This bucket of traffic has the highest percentage of social traffic compared to blogs with higher volume. Before your content 
is fully indexed by search engines, social is a key channel for distribution. It allows you to leverage networks, just as we did at 
Kissmetrics with #measure and also helps with link-building for SEO. 

•  By this stage, organic search is already the largest traffic source for both software blogs. Visitors use organic search to either 
search for branded keywords, like a company name, or for a solution to a problem. In comparison, the two others A and C both 
have relatively small SEO traffic, but it’s huge for both software blogs in this bucket.

• Consumers (and everyone else) love and rely on email . C has a massively high percentage of traffic through email, larger than 
any of the other blogs. It makes sense. Traditional consumer brands were the masters of mail-in advertising campaigns, and they 
apply the same strategies to email—offering massive discount markdowns in the subject lines.

2. Traffic Sources for Blogs 
with 150k-600k Visits in 2015
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3. Fontes de tráfego por blogs com visitas entre 1,5 e 3 mi-
lhões em 2015

Busca Orgânica Tráfego Direto   Tráfego Social    Tráfego de 
Referência   

Outro  E-mail   

• Neste grupo, a busca orgânica começa a assumir o lugar como uma fonte de tráfego superior para 
todos os blogs, de todos os tipos. O único valor discrepante é o de B, o Fórum. Isso faz todo o sentido, por-
que a maioria do conteúdo vem de visitantes, portanto não existe palavra-chave organizada ou orientação de 
conteúdo.

• Uma vez que você tenha construído o conhecimento da marca e o ToFu, o tráfego direto e o social 
tendem a diminuir proporcionalmente. B é novamente o valor divergente, mas dado que seu tráfego direto e 
outras fontes de tráfego são tão altas, também é possível que o seu tráfego não seja classificado corretamente.

A
Blog de Software   

B
Fórum

C
Blog Pessoal   

D
Blog Pessoal   
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3. Traffic Sources for Blogs  
with 1.5m-3m Visits in 2015

4. Traffic Sources for Blogs  
with 8m-15m Visits in 2015

• In this bucket, organic search begins to take over as the top traffic source for all of the blogs, across types. The one outlier to this 
is B, the community blog. This makes perfect sense because the majority of content comes from visitors so there’s no organized 
keyword or content direction.

•  Once you’ve built brand awareness and ToFu, direct traffic and social tend to diminish proportionally. B is again the outlier, but 
given that it’s direct and other traffic sources are so high, it’s also possible that they don’t properly sort through their traffic.
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4. Fontes de tráfego por blogs com visitas entre 8 e 15 mi-
lhões em 2015

Busca Orgânica Tráfego Direto   Tráfego Social    Tráfego de 
Referência   

Outro  E-mail   

• Com um volume muito alto, a busca orgânica supera todas as outras fontes de tráfego. Ela fortalece o 
ToFu e adquire novos visitantes como nenhuma outra.

• Como um canal, o e-mail precisa ser ativamente nutrido e receber um investimento em grande escala. 
O e-mail é um bom canal porque ele alimenta visitas qualificadas e repetidas — se você conseguir engajar lei-
tores através da busca e então fazer com que eles voltem repetidamente, você os desloca ainda mais ao longo 
de seu funil.

• O blog pessoal obtém uma alta percentagem de tráfego de e-mail. Outras empresas neste grupo não 
chegam nem perto disso. O que é especialmente interessante aqui é que ele mostra que você pode construir 
um nicho em canais como o e-mail e as redes sociais, se você fizer disso uma parte central de sua estratégia.

A
Blog de Software      

B
Blog de Software   

C
Blog Pessoal 
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3. Traffic Sources for Blogs  
with 1.5m-3m Visits in 2015

4. Traffic Sources for Blogs  
with 8m-15m Visits in 2015

• In this bucket, organic search begins to take over as the top traffic source for all of the blogs, across types. The one outlier to this 
is B, the community blog. This makes perfect sense because the majority of content comes from visitors so there’s no organized 
keyword or content direction.

•  Once you’ve built brand awareness and ToFu, direct traffic and social tend to diminish proportionally. B is again the outlier, but 
given that it’s direct and other traffic sources are so high, it’s also possible that they don’t properly sort through their traffic.
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Análise combinada de fontes de tráfego

Busca Orgânica Tráfego Direto   Tráfego Social    Tráfego de 
Referência   

Outro  E-mail   

• A busca orgânica é enorme e a maior fonte de tráfego para o marketing de conteúdo. Em níveis mais 
elevados de tráfego, ela cresce enlouquecidamente e transforma-se em um resultado contínuo. Esta é a maior 
lição a tirar de todos os gráficos acima.

• O tráfego direto é a segunda maior fonte de tráfego. Isto é verdadeiro para quase todos os blogs, indepen-
dentemente do volume de tráfego.

• O e-mail não é tão alto em termos de volume total de tráfego gerado. É importante ter em mente que a 
qualidade do tráfego também é importante. O e-mail é rei porque ele alimenta visitantes recorrentes e qualifica-
dos — o melhor tipo de visitante, que pode ser deslocado através de seu funil.

• O tráfego social está em ascensão. Para aproveitar o tráfego social, no entanto, você precisa analisá-lo 
ainda mais e olhar como a sua marca pode alavancar redes de contato específicas.
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• At high volume, organic search dwarfs all other traffic sources.  It strengthens ToFu and acquires new visitors like nothing else.

•   As a channel, email needs to be actively nurtured and invested in at large scale. Email is a good channel because it nurtures 
high-quality, repeat visits—if you can get someone to roll in through search, and then have them return repeatedly, you nudge 
them further along your funnel.

•  The personal blog gets a high percentage of email traffic. Other companies in this bucket don’t come anywhere close to this. 
What’s especially interesting here is that it shows you that you can carve out a niche on channels like email and social, if you 
make it a core part of your strategy.

•  Organic search is massive, and the top traffic source for content marketing. At higher levels of traffic, it grows like crazy, and 
turns into the gift that keeps on giving. This is the biggest lesson to take away from all of the charts above.

•  Direct traffic is the second highest traffic source. This is true for almost every blog regardless of traffic volume.

•  Email isn’t as high in terms of sheer traffic volume generated. It’s important to keep in mind that quality of traffic matters too. 
Email is king because it nurtures high-quality repeat visitors—the best kind, that can be nudged through your funnel.

•  Social is on the rise. In order to tap into social, however, you need to break it down further and look at how your brand can 
leverage specific networks. 

Blended Breakdown 
of Traffic Sources
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A Busca Orgânica é soberana
A busca orgânica permanece como a maior fonte de 

tráfego quando se trata de marketing de conteúdo — 
blogs são um material perfeitamente projetados para 
SEO. Quanto mais conteúdo você tem, mais busca 
orgânica vai atrair. Basicamente, uma quantidade 
maior de conteúdo significa simplesmente que mais 
textos são indexados pelo Google.

O erro que as pessoas cometem é tentar otimizar seu 
conteúdo com SEO cedo demais. Se você começar a 
desenvolver o conteúdo a partir de uma perspectiva 
de qualidade nas fases iniciais, backlinks e compar-
tilhamentos serão construídos organicamente e você 
vai começar a subir no ranking de pesquisa. Se você 
começar publicando 3 ou 4 posts por semana, a bus-
ca orgânica vai acontecer.

É difícil colocar o SEO em andamento, mas uma vez 
que você acenda a chama, pode transformá-la em 
um incêndio florestal. Embora existam mais canais de 
distribuição do que nunca, a busca orgânica vence 
qualquer coisa.

Ainda assim, não é suficiente apenas ter os números 
— você tem que ficar atrás de padrões e comporta-
mentos que levam a eles. Decifre a intenção por trás 
das palavras-chave que levam à busca e tenha claro 
qual é o seu objetivo com o ranqueamento.

Por exemplo, os artigos “como fazer” são os mais 
procurados na web. As pessoas querem saber como 
fazer as coisas — se você quiser ampliar a sua au-
diência e capturar leads quentes, escreva alguns 
“como fazer” e ajude os leitores a resolverem seus 
problemas.

A busca orgânica ocorre (em sua 
maior parte) organicamente:

• Pesquise com o Google. Já discu-
timos isso, mas é algo tão básico que 
as pessoas ainda se esquecem de 
fazê-lo, então vale a pena repetir. Di-
gite as palavras-chave que você está 
buscando e deixe o resultado informar 
sua estratégia de conteúdo. Se você 
procurar por um post no formato de 
lista, por exemplo, e o primeiro resulta-
do for “25 maneiras de...”, escreva um 
com 35.

• SEO ainda diz respeito a ba-
cklinks. Não tanto quanto costumava 
ser, mas os links ainda são importan-
tes para extrair os melhores resultados 
da busca orgânica. Links de qualidade 
são importantes.

• Pense com cuidado a respeito 
das palavras-chave. Palavras-chave 
e termos altamente competitivos são 
muito mais difíceis de ranquear, en-
quanto que as palavras-chave de “cau-
da longa”, mais raras, podem fazer 
mais barulho nos seus investimentos.

• Não seja desonesto – contratar 
uma empresa “black hat” de SEO que 
enche o seu site de backlinks com 
spam ou enche suas tags de palavras-
-chave é uma boa maneira de ser pe-
nalizado pelo Google e destruir o seu 
tráfego. As pessoas gostam de com-
plicar tentando mexer com o algoritmo 
de busca do Google, e isso geralmente 
é uma perda de tempo, já que ele é 
constantemente atualizado e alterado.
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Captura de e-mail com pop-up
Se alguma vez você já deu uma passada no blog da Quick Sprout, provavelmente 

notou um pop-up que pede o seu e-mail. Ninguém gosta disso. É irritante e interrom-
pe a experiência com o conteúdo.

Existe uma razão para mantermos o pop-up. Funciona.

Contas de e-mail são cerca de 16% do tráfego total da Quick Sprout, e essa é uma 
audiência fiel de visitantes engajados e recorrentes. Muitas vezes, as pessoas evi-
tam essas estratégias mais agressivas porque elas pensam que irão afastar os seus 
visitantes. Mas meu cofundador, Neil Patel, para cada blog post que escreve, envia 
um e-mail — nada muito longo, as pessoas podem ignorá-lo se quiserem — e a es-
tratégia é eficaz.

Algumas pessoas cancelam a assinatura. Outras (poucas) ficam irritadas e respon-
dem o e-mail com raiva. No final do dia, se você está fornecendo conteúdo rico e 
valioso para o seu público, vai valer a pena.

Mude o enquadramento e pergunte a si mesmo: “Posso tentar uma maneira melhor 
de fazer isso? Posso escrever um material que é convincente, mesmo quando ele é 
interruptivo?” Isso é algo que Brian Balfour faz bem em seu blog, Coelevate:
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Email accounts for around 16% of Quick Sprout’s total traffic, and that’s a loyal audience of 
engaged, repeat visitors. A lot of times, people shy away from these more aggressive strategies 
because they’re worried they’ll alienate their visitors. But my co-founder, Neil Patel, sends out 
an email for each and every blog post that he writes—nothing long, people can ignore it if they 
want—and it’s effective.

Some people will unsubscribe. A few will even get mad and email you back to express their 
anger. At the end of the day, if you’re providing rich, valuable content to your audience, it’s going 
to be worth it.

Shift the framing, and ask yourself, “Can I try a nicer way to do this? Can I write copy that’s 
compelling even when it’s interruptive?” It’s something that Brian Balfour does well on his blog, 
Coelevate:

The pop-up acknowledges that it’s inconvenient, but owns it. When the copy is compelling, and the 
content is quality, people are more open to the actual tactic. Bottom line: it may seem aggressive 
or annoying, but you’ll never know how huge it could be for you if you never try.

If you’ve ever poked through the Quick Sprout blog, you’ve probably noticed a pop-up that asks 
for your email. No one likes it. It’s annoying and interrupts the experience of the content.

There’s one reason why we’ve kept it around. It works.

Email Capture Pop-Up

O próprio pop-up reconhece que é inconveniente, mas domina a situação ao se ex-
plicar. Quando o texto é convincente e o conteúdo é de qualidade, as pessoas estão 
mais abertas a essa tática. Resumindo: pode parecer agressivo ou irritante, mas 
você nunca saberá o quão extraordinário pode ser se nunca tentar.
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A peça mais bem-sucedida do conteúdo da 
Kissmetrics já foi um infográfico
Na Kissmetrics, fizemos nosso primeiro infográfico em 2010 como uma espécie 

de experimento. Sabíamos que infográficos eram bons para SEO, e nós queríamos 
testar. Então ele estourou. Aquele pequeno infográfico sobre psicologia das cores e 
marketing me levou a um programa de rádio canadense para falar sobre algo do qual 
eu não sabia absolutamente nada. Durante toda a entrevista, eu apenas li o infográ-
fico em voz alta.

Existem duas razões principais para usar infográficos:

1. Infográficos geram backlinks como nenhum outro tipo de conteúdo. 
Mesmo que você cite e utilize pesquisas externas em seu infográfico, quem 
o consulta provavelmente está inclinado a atribuir você como fonte. Eles 
também são inerentemente compartilháveis.

2. Ter seu logotipo em um infográfico é bom para o reconhecimento da 
marca.

Em 2010, era mais fácil fazer esses tipos de ações de SEO. Backlinks não são tão 
importantes para SEO como costumavam ser, e infográficos não são tão eficazes 
quanto costumavam ser — mas eles ainda são incrivelmente eficazes. Quando ele foi 
publicado pela primeira vez, foi responsável por 1/6 dos nossos backlinks.

Até hoje, esse infográfico ainda tem sido nossa peça de conteúdo de maior sucesso. 
Como você pode ver no Open Site Explorer da Moz, este único infográfico contabiliza 
cerca de 38% do total de domínios raiz com links para o blog e corresponde a cerca 
de 15 a 16% dos backlinks do blog da Kissmetrics, mesmo seis anos depois. Com 
cerca de 39 mil compartilhamentos, ele também é nosso conteúdo de melhor desem-
penho.

THE CONTENT MARKETING PLAYBOOK

24 Grow

The Most Successful Piece of Kissmetrics Content 
Ever was an Infographic

At Kissmetrics, we made our first infographic in 2010 as a kind of experiment. We knew that 
infographics were good for SEO, and we wanted to test it out. Then it blew up. That little infographic 
about color psychology and marketing landed me on a Canadian radio show talking about 
something I didn’t know anything about. For the entire interview, I just read off the infographic.

In 2010, it was easier to make these kinds of SEO plays. Backlinks aren’t as important to SEO as 
they used to be, and infographics aren’t as effective as they used to be—but they’re still incredibly 
effective. When it first came out, it accounted for 1/6th of our total backlinks.

To date, that infographic has still been our most successful piece of content. As you can see 
through Moz’s Open site explorer, this single infographic accounts for around 38% of total root 
domains linking to the blog and around 15-16% of total backlinks the Kissmetrics blog, even six 
years down the line. At around 39k shares, it’s also our best-performing piece of content overall.

There are two main reasons to use infographics:

1.  Infographics generate backlinks like nothing else. Even if you cite and utilize outside research in your infographic, others who 
see your infographic are likely to attribute you as the source. They’re also inherently shareable.

2. Having your logo on an infographic is good for brand awareness.
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If you search “color psychology” on Google today, our infographic doesn’t even show up on the 
first page. It goes back to imitation: people saw that what we were doing was effective, and they 
built on it. Help Scout wrote a post that was 2,000-3,000 words—and Google’s search algorithm 
likes words more than it likes images.

The lesson here is that if you don’t pay attention to what’s really working and adjust your strategy, 
someone else will fill the void. SEO, like all other good things, needs to be reinforced and nurtured 
over time.

Se você pesquisar “psicologia das cores” no Google hoje, nosso infográfico nem 
sequer aparece na primeira página. Isso nos faz retornar ao assunto da imitação: 
as pessoas viram que o que estávamos fazendo era eficaz e construíram os seus 
infográficos a partir do nosso. A Help Scout publicou um post que contém entre 2 mil 
e 3 mil palavras — e o algoritmo de busca do Google gosta de palavras mais do que 
gosta de imagens.

A lição aqui é que se você não prestar atenção ao que está realmente funcionando e 
ajustar a sua estratégia, outra pessoa irá preencher esse espaço. SEO, como todas 
as outras coisas boas, precisa ser reforçado e nutrido ao longo do tempo.
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Converter

US $3
CUSTO POR PERÍODO DE TESTE GRATUITO
A conversão é a meta, mas ela não deve ser apressada. Uma vez que você tenha 

trazido uma nova pessoa para o seu ToFu, ela provavelmente terá múltiplos pontos 
de contato com o seu conteúdo antes de sequer pensar em converter.

A boa notícia é que visitantes recorrentes convertem em uma taxa muito maior do 
que visitantes novos, o que significa que ao longo do tempo seu motor de marketing 
de conteúdo começará a produzir conversões em uma base consistente.

Realizado estrategicamente, o marketing de conteúdo funciona como uma retenção 
antes mesmo das pessoas conhecerem o seu produto. Isso permite a você construir 
uma audiência que continua voltando em busca de mais — e isso acontece antes 
deles usarem de fato o seu produto.

Na Kissmetrics, fomos capazes de alcançar um custo por aquisição de cerca de US 
$3 por período de teste gratuito, em comparação com as várias centenas de dóla-
res que teria custado no Google Adwords. Mesmo quando nosso tráfego geral caiu, 
fomos capazes de continuar a crescer aumentando implacavelmente nossa taxa de 
conversão. Em um ano, nós vimos um aumento de 1145% em assinaturas para o 
período de teste gratuito.

O mapa da conversão
Como descobrir o que deve ser melhorado
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Pegue diferentes tipos de conteúdo que você produz — de blog posts a e-books, 
webinars e mesmo landing pages — e os insira no quadro acima. Dessa forma você 
pode compreender o que se sai melhor e pode no futuro torná-los elementos de tem-
plates.

Há um número ridículo de ferramentas que as pessoas podem usar para medir essas 
coisas — o mais importante é construir uma estrutura que permita a você concentrar-
-se nas oportunidades para melhorar. Se você tem dados suficientes que possam ser 
medidos, pode testar e aprender com a repetição.

O quadrante superior esquerdo é onde você tem uma grande oportunidade. Você 
está recebendo um ótimo tráfego, mas não está conseguindo conversões suficientes 
dessas pessoas. Dê uma acordada em sua taxa de conversão via teste A/B e você 
vai aumentar intensamente seu número de conversões totais.

• Tráfego alto e conversões elevadas são a zona quente do conteúdo. Dance para 
comemorar, mas mantenha os olhos abertos para que a concorrência não ultrapasse 
você. Enquanto houver concorrência, o Google continuará modificando seu algoritmo 
constantemente. Fique atento e use os rankings do motor de busca da Moz ou os 
alertas do Buzzsumo para se certificar de que não será superado pela concorrência.

• Quando você está nos quadrantes inferior esquerdo e direito, basicamente, só tem 
uma opção: obter mais tráfego. Volte para o ToFu e construa seu topo do funil; isso 
aumentará as suas conversões e lhe dará mais pessoas com quem aprender.
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Brian Halligan, HubSpot Co-Founder and CEO does the happy dance.

Find pages with high traffic and high bounce rate: Bounce rates are good signposts of 
engagement with your content. They’re also something that Google Analytics will tell  
you for free.

Isolate Your Opportunities to Increase Conversions:

Brian Halligan, CEO e cofundador da HubSpot, faz a dança de comemoração.
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Isole as suas oportunidades para aumentar as conversões:

Encontre páginas com tráfego e taxa de rejeição altos: taxas de rejeição são bons 
indicativos do engajamento com seu conteúdo. Elas também são algo que o Google 
Analytics irá lhe dizer de graça.
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Brian Halligan, HubSpot Co-Founder and CEO does the happy dance.

Find pages with high traffic and high bounce rate: Bounce rates are good signposts of 
engagement with your content. They’re also something that Google Analytics will tell  
you for free.

Isolate Your Opportunities to Increase Conversions:

Posts que conseguem grandes quantidades de compartilhamento e um grande vo-
lume de tráfego tendem a ter taxas mais baixas de rejeição — a audiência ToFu re-
almente tem interesse no conteúdo e o lê até o fim. Taxas de rejeição altas são mais 
frequentes em posts orientados para conversão.

• Conteúdo de qualidade e títulos clickbait: títulos são tudo, verdade. Mas títulos criam a 
expectativa de valor — se você não a cumprir, dá as costas para a qualidade e viola a regra 
fundamental do conteúdo.

• Examine a estratégia de palavra-chave e os canais de marketing. Você tem um tráfego 
de baixa qualidade provindo dessas fontes? Taxas de rejeição altas podem ser um indicativo 
de que você está atingindo o público errado.

• Crie conteúdo mais relevante. Se a sua taxa de rejeição está acima do que foi previsto, 
verifique se o seu conteúdo é de fácil leitura, com uma estrutura clara e organizado por subtí-
tulos.

Encontre páginas com tráfego alto e conversões baixas: se você tem um volu-
me alto de tráfego, tem pontos de contato suficientes para começar a trabalhar. Use 
uma ferramenta como o Unbounce para baixas taxas de conversão em páginas de 
tráfego alto para criar e testar as oportunidades de conversão.
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Posts that get high amounts of shares and a large volume of traffic tend to have lower bounce 
rates—the ToFu audience cares about the content to actually read it through. High bounce rates 
are more frequent for conversion-oriented posts.

Find pages with high traffic and low conversions: If you have a high volume of traffic, you have 
enough touch points to start working off of. Use a tool like Unbounce for low conversion rates on 
high-traffic pages to create and test conversion opportunities. 

 A low conversion rate means you’re not being productive with that traffic—but that’s your 
opportunity to make that higher converting. You can add more variations and test.

At Kissmetrics, for example, we blew content on social media out of the water in terms of traffic—
but it never converted very well.

•  Quality content, clickbait headlines: Headlines are everything, true. But headlines create the expectation of value—if you don’t 
fulfill them, you turn your back on quality and violate the fundamental rule of content.

•  Examine keyword strategy and marketing channels. Do you get a low quality of traffic from these? High bounce rates can be 
indicative of reaching the wrong audience.

• Create more relevant content. If you’re missing the target on your bounce rate, check to make sure your content is easy to read, 
with clear structure and section headings.

• A/B test. Test headlines, images, word counts, colors, and call-to-actions (CTAs). Test everything—but test it in isolation.

•  Re-purpose existing content and steer it toward conversion. You want to achieve the equivalent of product-market fit for content. 
Take that infographic, webinar, or whatever, and turn it into something that can actually convert—for example, turn a general 
interest brand post into a “how-to” that applies the same concept, but gears it toward solving a specific problem.

•  Use as fodder for long-form content. Turn your high-performing blog posts into ebooks and guides.

Uma taxa de conversão baixa significa que você não está sendo produtivo com esse 
tráfego — mas essa é a sua oportunidade de fazer uma conversão maior. Você pode 
adicionar mais variações e testar.

Na Kissmetrics, por exemplo, nosso conteúdo arrasava nas mídias sociais em ter-
mos de tráfego — mas ele nunca converteu muito bem.

• Teste A/B. Teste os títulos, as imagens, o número de palavra, as cores e as calls-to-action 
(CTAs). Teste tudo — mas teste individualmente.

• Reutilize conteúdo já existente e oriente-o em direção à conversão. Você deseja que 
o conteúdo obtenha um encaixe perfeito com a demanda do mercado. Pegue um infográfico, 
webinar ou o que quer que seja e transforme-o em algo que pode realmente converter — por 
exemplo, transforme um brand post de abordagem genérica em um “como fazer” que se aplica 
ao mesmo conceito, mas o reformule para que solucione um problema específico.

• Utilize o material que você tem para produzir conteúdos mais longos. Transforme seus 
blog posts de melhor desempenho em e-books e guias.

Encontre fontes com tráfego alto e conversões baixas: quando estiver tentando me-
lhorar as conversões, considerar cada canal individualmente em relação às conver-
sões é crucial.
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Find traffic sources with high traffic and low conversions: When looking to improving conversions, 
considering each channel individually against conversions is crucial. 

You can do this with most analytics platforms—the example above uses HubSpot’s. Conversion 
rates differ wildly across channels. That’s one of the reasons why it’s so crucial to separate various 
channels.

•  A/B test the channel. For email, for example, test a variety of call-to-actions. Experiment with different lengths of the body text 
and places to link to your blog. See which lead to the highest clickthrough rates.

• Decide which channels to optimize. Marketers often get tempted to explore entirely new channels where they don’t have any 
experience. The problem is that there tends to be a learning curve. More often than not, you’ll see larger gains from building out 
existing channels and making them more conversion efficient before dipping your toes into something completely new.

• Cut the channel. If you’re spending a lot on social, for example, and it’s not paying off, you have to know when to cut your losses. 
If you can’t significantly increase conversions, it might not be worth it in the long-run. 

36



Você pode fazer isso com a maioria das plataformas de análise — o exemplo acima 
usa a plataforma da HubSpot. As taxas de conversão diferem enormemente entre os 
canais. Essa é uma das razões por que é tão crucial separar vários canais.

• Teste o canal com teste A/ B. Para o e-mail, por exemplo, teste uma variedade de calls-to-
-action. Experimente com diferentes comprimentos de texto e lugares para colocar o link para 
o seu blog. Veja o que leva à maior taxa de cliques.

• Decida quais canais otimizar. Os profissionais de marketing frequentemente ficam tenta-
dos a explorar inteiramente novos canais sobre os quais eles não têm qualquer experiência. 
O problema é que isso costuma funcionar como uma curva de aprendizagem. Na maioria dos 
casos, você verá ganhos maiores desenvolvendo canais já conhecidos e tornando-os fontes 
mais eficientes de conversão antes de mergulhar em algo completamente novo.

• Interrompa o investimento no canal. Se você está gastando muito nas redes sociais, por 
exemplo, e isso não está dando dinheiro, você precisa saber quando cortar as perdas. Se 
você não pode aumentar significativamente as conversões, pode não valer a pena a longo 
prazo.

Conteúdo cria oportunidades de conversão
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Content Creates Conversion Opportunities

If you’re able to reach a critical mass of quality content, you can use that to actively develop more 
ways to connect with customers. These touch points can then be leveraged into opportunities for 
conversion.

More points of conversion create more opportunities to nurture leads. Someone might not sign 
up for your free-trial right away, but instead give you their email for a newsletter. At every step, 
what’s important is that you nurse them further along the funnel.

At Kissmetrics, we had 60+ infographics, 70+ webinars, and 30+ marketing guides. The navigation 
landing pages alone for each type of rich content saw the most overall traffic, and were extremely 
high converting. 

 

Se você é capaz de atingir uma quantidade mínima de conteúdos de qualidade, 
pode usar isso para desenvolver ativamente mais maneiras de se conectar com os 
clientes. Estes pontos de contato podem então ser aproveitados em oportunidades 
para a conversão.

Mais pontos de conversão criam mais oportunidades para nutrir os leads. Alguém 
pode não se cadastrar na sua oferta de período de teste gratuito nesse exato mo-
mento, mas em vez disso, pode lhe dar um e-mail para receber a newsletter. A cada 
passo, o importante é que você os nutra com mais intensidade ao longo do funil.
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Na Kissmetrics, tínhamos mais de 60 infográficos, mais de 70 webinars e mais de 
30 guias de marketing. As landing pages dos conteúdos mais ricos presenciaram o 
maior tráfego de todo o blog e suas conversões eram extremamente altas.

E-books e guias
Reunir os guias é um dos ganhos mais fáceis que você pode adicionar à sua estraté-

gia de conteúdo a longo prazo. Use uma série de posts que tiveram um bom desem-
penho e que já foram testados e os transforme em e-books e guias de formato longo 
(entre 4000 e 9000 palavras).

De uma perspectiva de conversão, existem dois resultados principais possíveis para 
os guias:
Resultado 1. Captura de e-mail
Resultado 2. Aproveitamento do SEO

Você precisa escolher um dos resultados baseado em seus objetivos.

Se você está tentando construir uma lista de e-mails, uma tática bem conhecida é 
colocar um formulário gerador de leads antes de entregar o PDF que peça pelo me-
nos um nome e e-mail.

Por outro lado, se você está tentando ampliar o SEO, deve formatar e-books e guias 
para a web com landing pages exclusivas e apenas entregá-las aos leitores.

Como eles são mais longos, eles são o material perfeito para SEO e recebem uma 
classificação maior no algoritmo de busca do Google. Eles também geram têm um 
maior tempo médio de permanência na página do que outras formas de conteúdo. 
No blog da Quick Sprout, duas de cada três peças de conteúdo escritas para criar 
backlinks com os melhores tempos de permanência eram guias.

O valor de marca de guias e e-books também é enorme. Eles são uma oportunidade 
para que você se torne a voz definitiva sobre um tema ou problema que incomoda os 
seus leitores.
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Webinars
Trabalhando com marketing, sua caixa de entrada é provavelmente cheia de con-

vites para webinars. Há tantos por aí que você provavelmente pode passar todo o 
tempo em webinars sem ter que procurar muito — e é por isso que os profissionais 
de marketing podem ser preconceituosos com esse tipo de conteúdo.

Seus clientes não recebem toda essa oferta.

Comece fazendo um webinar por mês e então, como qualquer outro tipo de conte-
údo, aumente a frequência. Quando alguém se inscrever para um webinar, crie um 
formulário gerador de leads que, no mínimo, capture seu nome e seu e-mail. Você 
então pode inscrevê-los em sua lista de newsletter ou e-mail.
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As a marketer, your inbox is probably filled with webinar invitations. There’s so many out there 
that you could probably spend all your time in webinars without even trying that hard—which is 
why marketers can be prejudiced against them.

Your customers don’t see nearly as many.

Start doing one webinar a month, and then, like any other part of content, put more out there. 
When someone signs-up for a webinar, create a lead-gen gate that at the very least captures 
their name and their email. You can then enroll them in your newsletter or email list.

With webinars, audience’s intent to learn is higher than that of those just reading your blog—
feed them with more content.

At Kissmetrics, we host two webinars a week that get anywhere from a couple hundred to 
several thousand attendees. Each webinar page leads to a separate landing page behind a lead-
gen gate that has a little opt-in option, where visitors can check a little box and get a free demo.

We’ve found that webinars can lead to a 20% conversion rate. The reason for this is pretty 
simple. With a webinar—or an ebook or guide—the intent to learn is higher, and conversion is 
also higher as a result. 

Webinars

Em webinars, a intenção do público em aprender é maior do que a de quem só lê 
seu blog — por isso, alimente-o com mais conteúdo.

Na Kissmetrics, nós hospedamos dois webinars por semana que atinge pessoas de 
todos os lugares e temos de algumas centenas a milhares de participantes. Cada 
página de webinar leva para uma landing page separada contento um formulário ge-
rador de leads com uma pequena opção de adesão onde os visitantes, clicando em 
uma pequena caixa de texto, podem obter uma demonstração gratuita.

Descobrimos que webinars podem levar a uma taxa de conversão de 20%. O motivo 
é muito simples. Com um webinar — ou um e-book ou guia — a intenção de aprender 
é maior, e a conversão consequentemente também é maior.
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Calculadoras e ferramentas
Criar um conteúdo rico, como calculadoras e ferramentas que você pode oferecer de 

graça, é outra boa estratégia para a conversão. Use-as para analisar e diagnosticar 
problemas que seus clientes possam ter e que seu produto possa ajudar a resolver.

O Open Site Explorer da Moz é um grande exemplo disso. Ele analisa seu site e 
mostra a quantidade e qualidade dos backlinks que ele possui. Ele também imple-
menta uma tática de conversão bem básica — você pode fazer cerca de cinco pes-
quisas por dia de graça. Inscrever-se em um plano dá a você busca ilimitada em uma 
conta profissional.

Ferramentas gratuitas ajudam seus clientes, e isso ajuda você. Elas nutrem os visi-
tantes recorrentes do seu site, que o registram nos favoritos e voltam de novo e de 
novo só para usar a ferramenta.
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Como posso ajudá-lo?
Em todas as minhas empresas, a grande maioria das conversões e negócios acon-

teceram por meio do conteúdo. Estas são as principais lições e dicas estratégicas 
que me guiaram ao longo do caminho — e espero que elas o ajudem também.

Para que você possa colocar em prática as estratégias e táticas deste e-book, eu 
gostaria de oferecer toda ajuda e orientação que estiver ao meu alcance. Para isso, 
basta preencher esta pesquisa da Typeform fornecendo o contexto dos seus desa-
fios e metas, que eu responderei.
— você pode fazer cerca de cinco pesquisas por dia de graça. Inscrever-se em um 

plano dá a você busca ilimitada em uma conta profissional.

Ferramentas gratuitas ajudam seus clientes, e isso ajuda você. Elas nutrem os visi-
tantes recorrentes do seu site, que o registram nos favoritos e voltam de novo e de 
novo só para usar a ferramenta.
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Sobre a Digitalks
O Digitalks, empresa do Grupo iMasters, é o principal programa de desenvolvimento 

e negócios de marketing digital, especializado em difundir e promover conteúdo re-
lacionado ao setor de marketing digital em todas as mídias. Para tanto, realiza ativi-
dades que possibilitam a abertura de novos mercados e a geração de negócios entre 
as empresas do setor em todo o país.

Com 7 anos de atuação no mercado, o Digitalks já atingiu mais de 60 mil profissio-
nais que interagem através dos eventos, treinamentos, congressos, fóruns, revista e 
portal de marketing digital ao longo dos anos. Para 2016, o conteúdo continua sendo 
privilegiado nos eventos em todo o país, cujos destaques serão o CMO Digital Marke-
ting Weekend, 3 dias de evento num resort, e o Expo Fórum de Marketing Digital, que 
bateu recorde de público em 2015 ao receber cerca de 2.000 pessoas do mercado 
digital brasileiro e da América Latina.

O projeto é um oferecimento da Fecomercio SP, IBM, PwC e Twitter e é mantido 
pelas empresas Admantic, All iN Marketing Cloud, Apiki, CRP UP, +Digital Institute, 
Dinamize, Goobec, HubSpot, LeadMedia, Locaweb, Maple Brasil, Media Response, 
Rakuten, ReachLocal, Seekr, SEO Marketing, SharpSpring, ShopBack, Taboola, Ve 
Interactive, Vitrio, Vtex, Wix, Yahoo e Zanox. O projeto tem o apoio dos Business 
Partners: Contentools, Digitalents, LinkBrand, Putz Filmes, Smarkio, Siegel Press, 
Venda e Cia e Video Click.
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Sobre a Contentools
A primeira plataforma de Marketing de Conteúdo da América Latina

A partir de sugestões e pedidos das empresas, passamos a oferecer uma plata-
forma para gestão de toda a produção de conteúdo. Um sistema que une toda a 
produção,time, estratégia, fluxos de trabalho de uma equipe multidisciplinar e publi-
cação em diferentes mídias.

Enfim, uma plataforma de marketing de conteúdo que reúne tudo o que você precisa 
em um só lugar!

Se a sua empresa está apenas começando, ou já faz marketing de conteúdo e pre-
cisa escalar, confira e teste nossa plataforma gratuitamente.
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