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20 razões para investir

em marketing de conteúdo



Elimina a necessidade de intermediário;
constrói seu público.
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Oportunidade de educar o mercado com
a sua versão da história.
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Conteúdo se alia a diversas estratégias.
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Conteúdo é a base do mundo moderno.
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90% dos consumidores começam uma tarefa  em um dispositivo e a 
terminam na outra, de acordo com a Forbes.
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Exemplo: conhecem um produto no computador de trabalho 

e concluem a compra no celular a caminho de casa.



70% das buscas em dispositivos móveis
levam a ações em um website em até 

uma hora, segundo o iacquire.
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O conteúdo médio das páginas que aparecem entre os  10 primeiros
resultados do Google é de no mínimo 2.000 palavras. 
Quanto mais acima, mais conteúdo, garante o HubSpot.
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97% das buscas no Brasil são feitas 
no Google.
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O primeiro resultado no Google recebe
33% dos cliques.O décimo resultado,
apenas 2,4%. (Search Engine Watch).
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Consumidores que recebem email marketing
gastam 83% a mais quando fazem compras

(iContact).
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O marketing de conteúdo produz o triplo
de leads por dólar investido 

(Kapost).
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46% das pessoas dizem que o design de um website é o 
critério número para discernir a credibilidade da empresa 

(NewsCred).
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118 bilhões de dólares foi o investimento 
em marketing de conteúdo em 2013.
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Mais de 70% das marcas aumentaram em 2014
a quantidade de conteúdo que produzem 

(Content Marketing Institute).
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Marketing de conteúdo gera 3X mais leads
que outbound marketing, e custa 62% menos. 

(Demand Metric)
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Organizações que investem mais de 25% do seu orçamento
em conteúdo se consideram 30% mais bem-sucedidas.  

(Content Trends | Rock Content)
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Taxa de conversão 6x maior.
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41% dos profissionais de Marketing afirmam que
o Marketing de Conteúdo gera ROI positivo. 
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Leads que vem de busca orgânica proporcionam
taxa de fechamento de 14%

(outbound é de 1,7%)
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Leads nutridas pelo Marketing de Conteúdo 
fazem compras 47% maiores 

que as não nutridas.
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Resultados Digitais

Acesso Livre Comunicação.


