
Quem não se atualiza, fica para trás. 
A pedida, hoje, é conteúdo de qualidade!

Produção de
Conteúdo



Tradicional x Inbound

A propaganda e o marketing sempre se pro-
puseram a buscar o cliente e trazê-lo para 
perto – e isso FUNCIONA. 

Entretanto, a chegada da tecnologia mudou 
para sempre a jornada do cliente: cada vez 
mais as pessoas têm poder de escolha e a 
usam com destreza. 

Anúncios patrocinados podem ser consider-
ados invasivos para parte do seu público e gerar 
rejeição ao invés de aproximá-lo de você. 

MARKETING

   A alavancada do Inbound Marketing

Foi então que o Inbound Marketing 
chegou com força para fazer o oposto do 
que a propaganda se propõe a fazer: ao 
invés de ir até o cliente, o Inbound traz o 
consumidor até você. 

Uma grande ferramenta para conseguir esse 
efeito é o Marketing de Conteúdo.



Marketing 
de Conteúdo

A ESTRATÉGIA DO

   O que é?

O Marketing de Conteúdo é uma estratégia 
que consiste na produção de conteúdo de 
qualidade.

   Quais benefícios isso me traz?

 Uma boa estratégia irá educar seu cliente a 
respeito da necessidade de consumir seu pro-
duto/serviço; 

 Aumentar o engajamento do seu público 
com a sua marca, trazendo-o para perto;

 Criar uma audiência fiel;

 Trazer notoriedade e autoridade para sua 
empresa;

 Aumentar a confiabilidade da sua marca.
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O Guia Michelin

Existia pouco mais de 3 mil veículos em 
toda a França em 1900. A Michelin já 
existia, mas fabricava pneus de bike 
nessa época. Na tentativa de aquecer 
o mercado automobilístico (para 
vender pneus de carros, obviamente), a 
marca criou o Guia Michelin – que 
hoje você conhece muito bem.

O guia reunia informações valiosas a 
motoristas, orientando-os a respeito 
da manutenção do carro, onde con-
sertá-lo, etc, e era inicialmente dis-
tribuído em oficinas. VAI VENDO: o 
livro também continha uma compi-

lação dos melhores restaurantes e 
hotéis nos arredores.

A operação foi um sucesso! A fim de 
conhecer os locais apontados no guia, 
as pessoas passaram a fazer mais via-
gens de carro – coincidentemente, 
precisavam trocar seus pneus com 
mais frequência… e adivinha qual era a 
marca escolhida por eles? BINGO.

O Guia Michelin ganhou credibilidade e 
passou a “estrelar” os estabelecimentos 
em rankings. Daí as tais das “estrelas 
Michelin” que você tanto ouve falar. 

É quase inacreditável, mas é verdade: 
o Marketing de Conteúdo aumentou 
exponencialmente suas vendas e 
deu a uma empresa de pneus o 
posto de juíza da alta gastronomia.

Você sabe por que a Michelin, empresa 
do ramo automobilístico, é quem dá o 
título de “celebridade gastronômica” a 
restaurantes ao redor do mundo? 
Como foi que isso aconteceu, mesmo?

Isso, meus amigos, aconteceu por 
causa de um dos maiores – senão o 
maior – case de sucesso do Marketing 
de Conteúdo da história. Aliás, acredite 
se quiser, essa história se passou bem 
antes da existência da internet. 
Touché! 

O MAIOR CASE DE SUCESSO DO 
MARKETING DE CONTEÚDO 



Novos leads
GERANDO

   Como ele faz isso?

A regra de ouro do Marketing de Conteúdo 
é: produzir conteúdo de QUALIDADE, em 
diversos formatos diferentes. Fotos, 
vídeos, blogposts e outros. 

Tudo que pode ser incluso em um canal ou 
mídia social pode ser considerado um con-
teúdo em potencial de engajamento com o 
seu público. 

   Gerar novos leads de forma orgânica

Como te explicamos anteriormente, o Mar-
keting de Conteúdo evita utilizar-se de ma-
teriais patrocinados para alcançar novos 
leads: ao contrário, sua missão é gerar leads 
de forma orgânica. 



Blogposts
COMO FUNCIONAM OS 1) É mais fácil, rápido e barato de ser produzido;

2) É mais fácil de ser encontrado nas pesquisas dos usuários 
pelos mecanismos de busca;

3)  Ajudam a ranquear o seu site mais efetivamente por poder-
em ser otimizados para SEO;

4) Podem ser republicados em qualquer outra plataforma das 
redes sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter).

Na Semeia, nos utilizamos muito dos
blogposts. Vamos te explicar por que
preferimos esse formato:

o conteúdo?
COMO PRODUZIMOS

Por trás da produção de conteúdo 
para blogs, toda uma estratégia é 
traçada para te colocar à frente 
da concorrência.

1) Levantamento 
de palavras-chave

2) Produção de 
conteúdo para
topo, meio e fundo 
de funil

3) Postagem nas
redes sociais e 
monitoramento
 de desempenho



Criamos conteúdo de qualidade, recheado de informações valiosas para consumi-
dores em potencial de nosso cliente. Bem redigido, interessante e de fácil leitura, 
novo artigo foi publicado nos maiores portais do País.

   Quais benefícios isso trouxe?

1) Educar o mercado
O conteúdo educa a audiência, 
explica os motivos pelos quais 
famílias cujos filhos já saíram de 
casa (público alvo) devem trocar a 
casa por um apartamento de alto 
padrão (produto oferecido).

2) Criar audiência
O conteúdo coloca nosso cliente 
nos portais mais confiáveis e aces-

sados no País, sendo publicado em 
48 diferentes websites e contan-
to com uma audiência em poten-
cial de 118.590.627 de usuários.
 
3) Tornar-se referência e ganhar 
autoridade
Ao invés de invadir o espaço do 
consumidor com anúncios indese-
jados, o Marketing de Conteúdo 
oferece informação de qualidade 
para ajuda-lo a tomar a decisão de 
compra. 

Um exemplo do que 
podemos fazer por você:

48
Websites

publicados
Audiência potencial estimada

118.590.627
Page views totais estimadas

389.303.246

Clique para ler o texto na íntegra



Clique nos textos para ler na íntegra

Uma das empresas do Grupo 
Madia, a Madia Imóveis é uma 
das mais importantes imo-
biliárias de Valinhos e região. 
Para eles, oferecemos o 
serviço de produção de con-
teúdo para web, no formato 
de blogposts.

madianews.madiaimoveis.com.br

Veja mais em:



Clique nos textos para ler na íntegraClique nos textos para ler na íntegra

A Academia Let’s atua há mais 
de 30 anos em Valinhos e 
consolidou-se como uma das 
melhores academias da 
região para toda a família. 
Produzimos conteúdo de 
qualidade para seu blog, com 
artigos focados em desen-
volvimento infantil e relação 
mãe-bebê.

Veja mais em:
lets-academia.com.br



Clique nos textos para ler na íntegraClique nos textos para ler na íntegraClique nos textos para ler na íntegraClique nos textos para ler na íntegra

Olha só, se não é nosso próprio blog!
Ninguém melhor do que nós para exemplificar o poder do 

conteúdo de qualidade produzido para a web:
semeiapropaganda.com.br/blog/



sua forma de passar a mensagem 
também precisa mudar.

SE O PERFIL DO CONSUMIDOR MUDOU, 

No mundo tecnológico em que vivemos, pessoas tomam suas de-
cisões de maneira autônoma. A internet fornece muita informação a 
todo momento e cada argumento de venda contará na hora em que 
seu consumidor resolver bater o martelo. 

Consolide-se como autoridade no seu segmento, engaje clientes em 
potencial e aproxime quem já conhece e consome sua marca. 

O Marketing de Conteúdo pode fazer MUITO por você, assim 
como fez pelos cases citados aqui. 



Vamos 
conversar?

oi@semeiapropaganda.com.br

semeiapropaganda.com.br

(19) 99166-6732
(19) 3849-4812


