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P
or muitos anos, investir cifras 
altíssimas em ações publici-

jornais e revistas foi consi-
derado garantia de boa divulgação e 
retorno positivo de empresas, produtos 
e serviços. Mas o tempo passou e o al-
cance dos meios tradicionais se tornou 
ultrapassado.

-
blico gastando pouco e com criatividade. 
Essa característica faz parte do conceito 
de Marketing de Conteúdo, no qual pro-
dutos e serviços são comercializados por 

Para fechar negócios e estreitar relação 

com clientes, corretoras de seguros aderem 

ao Marketing de Conteúdo  
Lívia Sousa
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Venda 

diferenciada
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meios que atraem, envolvem e estimulam 
a ação do cliente.

Realizado em grande parte pela 
internet, um dos canais de vendas mais 
importantes no mercado atualmente, a 
ação não só é uma importante ferramenta 
alternativa de comércio como também 
busca descobrir, informar e estabelecer 

-
blico de uma empresa.

“O conceito é uma nova forma de 
olhar para o marketing, entendendo as 
necessidades do consumidor, conver-
sando com ele de uma maneira não 

-

a maneira como se relacionam com o 
cliente, o que tem feito os departamen-
tos de marketing voltar cada vez mais 
as atenções para a iniciativa.

Ao que tudo indica, essas compa-
nhias estão no caminho certo. Com a 
chegada da internet, a clientela passou 
a ter à disposição um amplo leque de 

em diversos aspectos. Quando se trata de 

Board, antes de contatar um vendedor, 
o comprador completa 57% do processo 
de aquisição pela web.

Meios mais utilizados

O site continua sendo a ferramenta 
mais procurada de imediato pelos com-
pradores e, por isso, deve apresentar 

possíveis sobre a empresa, os produtos 
e os serviços que ela oferece.

fechamos o navegador e procuramos 
outro sem o menor problema. Quanto 
mais o consumidor tiver acesso à in-
formação, mais vantagem a companhia 

especializada em consultoria de marke-
ting para pequenas e médias empresas 

Mesmo bem elaborado, apenas um 

-
mar uma decisão os compradores atuais 
também recorrem a outros canais. Os 
especialistas atentam para a criação de 
um blog, um dos recursos mais comuns 
no marketing de conteúdo, assim como 
investir em ferramentas de busca (links 
patrocinados), e-mails e conteúdo mobi-
le para tablets, celulares e smartphones.

Marcar presença em redes sociais 

também é importante. “Muitas empre-

mas somente institucional, não cum-
prem o objetivo de atrair clientes. Dar 

bom dia na rede também não funciona, 
o conteúdo todo tem que estar alinhado 
a uma estratégia de atração e conversão 
de clientes”, frisa Juliana.

Marketing de Conteúdo e as 

corretoras de seguros

historicamente o marketing de conteúdo é 

a iniciativa vem conquistando espaço.
-

balham com o conceito, uma pequena 

são sites institucionais, marketing digital 
e publicidade online, mas não a atração 
de clientes através de conteúdo relevante 
para os consumidores potenciais. “É o 
que chamamos de site-folder, só tem o 

-
recem basicamente os mesmos produtos, 

se torna primordial. “No mercado de 

acirradíssima, o que difere é o relacio-

tipo e a quantidade de informações que 
ele passa, a atenção despendida, o quanto 

-

Juliana Pederzoli, da Bloom MKT
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presa sempre oferecer bons conteúdos e 
dicas e estreitar esse relacionamento com 
campanhas de e-mails, quem o cliente 

Juliana.

marketing de conteúdo entre corretoras 
é da Minuto Seguros. Após notar uma 
mudança de comportamento entre os 
internautas, a companhia criou o “Blog 
da Minuto”, espaço com informações, 
curiosidades, dúvidas e outras postagens 

adquirir o serviço. “Entendemos a neces-
sidade de informar mais, de dar ao cliente 
muito mais que uma chamada de compra 

diretor da empresa.
O blog, criado recentemente e que 

interna da Minuto, funciona como um 
“carro-chefe” da empresa, mas tem todas 
suas informações replicadas no Facebook, 
no Google+ e no Linkedin para ampliar o 
alcance e criar mais engajamento com o 

depoimentos, estudos e e-mails.
A mudança gerou e ainda gera de-

na produção de conteúdos originais que 
atraiam a atenção do leitor. Em paralelo, 

falar sobre o assunto, considerando que o 

Marcelo Blay, da Minuto Seguros

tema possui termos e questões técnicas 
que, por vezes, complicam o entendi-

gera um ganho, de forma isolada ou em 
conjunto. “Vimos que, levando infor-
mação, elevamos o nível do mercado, 
colaboramos com o conhecimento e 
fazemos com que os clientes se sintam 

negócio conosco”.
O Blog registra crescimento cons-

tante de acessos e recentemente também 
foi um dos cases selecionados pelo 

-
via, como a ação é incipiente, a Minuto 

-
mação dos clientes após a implantação 
do marketing de conteúdo e, por este 

o sucesso da estratégia no momento. 
Mas o diretor garante que a empresa 

ações em andamento a serem lançadas 
em curto prazo.

Auxílio aos corretores

Com ações de marketing de conteú-
do digital centradas na plataforma Fast 
Fast Forward, a companhia de seguros 
corporativos e grandes riscos XL Group 
trabalha para que sua equipe editorial 

-
nos, dentro e fora do mercado segurador. 

-
lhados conhecimentos, observações e 
estratégias sobre os riscos e a evolução 
da economia e do mundo de negócios 
atual para os corretores.



Rafael Rez Oliveira, da Web Estratégica

“Lidamos com riscos dos mais 
-

mos compartilhar esse conhecimento 
com nossos clientes e corretores para 

da seguradora.

integra estratégias de comunicação 
variadas como publicidade, relaciona-
mento com a mídia ou eventos e redes 
sociais e funciona como um suporte para 

empresa também tem utilizado o mar- 
keting de conteúdo digital para apoiar 
os especialistas em eventos importantes 
do setor. 

“Antes do evento, usamos e-mail 
marketing para chamar a atenção dos 
clientes e corretores para artigos rele-

Isso desperta a curiosidade deles para 
conversar conosco e, no evento, ligamos 
os pontos com mensagens relacionadas 
aos mesmos temas e os apresentamos 
aos especialistas do XL Group”.

-
çaram a aparecer. Após implantar a 
estratégia de comunicação integrada, o 

XL Group teve um aumento no número 
de seguidores nas mídias sociais e de 
visitantes no site, que também aumenta-

online da companhia. Além disso, a 
seguradora conquistou recentemente o 

Claudia Thyme, do XL Group
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    Cuidados

Se bem executado, os riscos dentro do Marketing de Conteúdo se tornam 
praticamente nulos, já que a ação demanda custos relativamente baixos, pos-
sibilidade de medir o retorno do investimento, além de ser uma estratégia que 
gera resultados duradouros. No entanto, se não forem previamente estudados 
alguns pontos podem fazer todos esses benefícios irem por água abaixo.

Con'ra os principais erros e acertos realizados pelas empresas (e também 
pelos corretores de seguros) ao se trabalhar com o conceito:

(+)

- Antes de começar uma estratégia de Marketing de Conteúdo, fazem 
um planejamento: onde querem chegar (ganhar em mercado, em geogra'a 
ou fortalecer a marca), quem querem alcançar, o quanto pretendem investir 
e qual retorno esperam;

- Também estudam onde o público está, o que consequentemente de-
termina quais meios devem utilizar. De nada adianta investir no Facebook se 
a maioria dos clientes utiliza com mais frequência o Twitter;

- Durante a execução, que é recorrente mês a mês, 'cam atentas aos 
indicadores e corrigem o rumo, fazendo ajustes no planejamento para ganhar 
tração nos resultados;

- Escrevem de maneira clara e objetiva;
- Não param. Uma vez que começam, sempre produzem conteúdo para 

o cliente seja no blog, nas redes sociais ou no e-mail marketing.

(-)

- Dão início a todas as mídias de uma só vez, assim como executam um 
pouco de cada uma e param no meio do caminho. Foco é a palavra-chave;

- Elaboram conteúdos evidenciando somente as vendas. O consumidor 
de hoje é muito mais informado, toma decisões embasadas e não gosta de 
ser enganado. Logo, deve-se entender que o Marketing Digital não é apenas 
um canal de vendas, mas sim uma estratégia completa de relacionamento 
com o cliente;

- Querem resultados imediatos. O método traz retornos a longo prazo e, 
por isso, é necessário que tenham paciência e encontrem parceiros e forne-
cedores de con'ança para implantá-lo.

-
cation Award pela iniciativa.

Mas, para Claudia, a melhor pro-

vem do próprio mercado. “Vemos es-

e também de fora de nossa indústria, 
compartilharem nossos artigos com 
suas redes e tivemos clientes e cor-
retores que manifestaram interesse 
em trabalhar conosco depois de ler 

-
so é um claro reconhecimento de que 
estamos entregando conteúdo de alta 
qualidade que agrega valor para os 
leitores”, comemora.

O que esperar

Rafael Rez Oliveira, da Web 
Estratégica, afirma que a maioria 

suas iniciativas de Marketing de 
Conteúdo, sendo que grande parte 

-

marketing. Ele acredita que nos 

uma preocupação permanente dos 
departamentos de Marketing, Vendas 

os norte-americanos, que em algu-

(CCMO) – Diretor de Marketing de 
Conteúdo, na tradução.

Oliveira também diz que certa-
-

“Empresas que dedicavam 1% da 

dedicam 5%, porque conseguem ver 
os resultados claramente em vendas 
e retenção de clientes”.

a pena investir em Marketing de Con-
teúdo e sim quando investir, pois quem 
sai na frente conquista mercado, rele-

quem trabalhar direito e entender o 
que seu cliente ou futuro cliente quer 
e busca”, conclui.
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