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Produção de conteúdo 
Webwriting
Tipos de mídias
Estratégia para produção de 
conteúdo
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Para um site ou app
A escrita precisa se encontrar com as 
necessidades do usuário.

+ claro +simples (-complexo) +  rápido

Para um game:
Criar uma conexão entre a dinâmica do jogo e 
temática. Desenvolver uma empatia entre 
jogador e jogo.

Produção de
Conteúdo
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Produção de
Conteúdo

Produzir algo que o usuário, não 
propriamente lê, mas absorve de 
maneira intuitiva.

Atrair o consumidor para um 
relacionamento com a marca,
De maneira que ele se sinta parte
Daquele universo.
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Conteúdo Relevante

Conteúdo precisa ser 
relevante
para o cliente e para a 
empresa.
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Conteúdo 
Relevante

Conteúdo precisa ser 
relevante
para o usuário e para 
a empresa.
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Conteúdo 
Consistente

Ter uma identidade bem definida

Estar em conexão 
•  Com a missão
•  Com a mensagem
•  Com o público

Manter a unidade:
•  Na escolha do formatos das mídias
•  Na identidade Visual
•  No tom de voz
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Não é só texto jornalístico.


Não é apenas redação 
publicitária


É um mix dos 2 + 

infodesign.

Produção de
Conteúdo

webwriting Profissional que atua em mídias 

digitais, tendo como objeto de 
trabalho não só o texto 
propriamente dito, mas 
também toda e qualquer 
informação textual ou visual 
que seja veiculada.

Sua preocupação não deve 
estar restrita à qualidade e 
criatividade do texto mas 
também a questões ligadas à 
organização e a facilidade de 
acesso à informação.
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Não é só imagem. Nem só texto. É conteúdo!

Tiago	Coelho	(2017)	
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Não é só imagem. Nem só texto. É conteúdo!

Tiago	Coelho	(2017)	
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O domínio profissional no 
qual se facilita o 

reconhecimento e a 
compreensão de fatos 

mediante a seleção, 
organização, 

hierarquização e 
combinação de distinções 

visuais/verbais para 
possibilitar  uma ação 

efetiva.

infodesign 
&  conteúdo
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Formas de apresentação em 
que há o equilíbrio entre texto 
e imagem, a síntese 
informativa, hiperlinks visuais e 
verbais e a própria manutenção 
de uma identidade visual, 
tendem a facilitar o processo 
comunicativo.

infodesign 
&  retórica
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Tipográfico 
convencional

infodesign 
& denotação
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Tipográfico 
sugestivo

infodesign 
& denotação



 


Cromático 
convencional

infodesign 
& denotação
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Cromático 
convencional

infodesign 
&denotação
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Cromático 
sugestivo

infodesign 
& conotação



 


Cromático 
sugestivo
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  O relacionamento com 
consentimento.
  Há maneiras de trabalhar 
adequadamente o envio de 
e-mails sem caracterizar-se 
como SPAM.
  Torna as ações menos 
dispersas, focando em quem 
se interessa pela mensagem.
  Muitos pensadores da 
comunicação e do marketing 
consideram este tipo de ação 
como sendo marketing 
direto.
Opt-in /Opt-out

marketing 
de permissão
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Vídeos
youtube 
 Anúncios que aparecem antes de iniciar 

um vídeo selecionado no Youtube. (+ de 
10.000 views) Neste formato, todo vídeo 
que tiver + de 2 minutos de duração 
pode possuir um anúncio.

O usuário obrigatoriamente precisa 
assistir os 5 primeiros segundos do 
vídeo antes de aparecer a opção “pular 
anúncio”, o anunciante só paga se o 
usuário assistir mais que 30 segundos 
ou completar a visualização do anúncio.

True view in-stream, anúncios bumper,
TrueView video discovery 
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Enquanto o internauta 
navega no site, o filme é 
carregado sem interferir na 
conexão ou na navegação. 
Após o fim do carregamento, 
a publicidade aparece na tela 
do usuário causando impacto 
e chamando atenção. É o 
formato de anúncio na 
Internet que mais se 
assemelha ao da TV.

Alguns videos só iniciam 
após o play do usuário.
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Conhecedores ou consumidores alfa - 
possuem a informação e estão sempre 
cuidando das novidades, adotam a moda e 
geram interesse por ela.

Multiplicadores/conectores/primeiro 
adotantes – conhecem muitas pessoas de 
diversos ambientes e adoram criar 
relacionamentos.

Os Novos Consumidores ou a Maioria Inicial  
- seguem e começam a espalhar a novidade.

Maioria tardia - composta por novos  e 
velhos.

Retardatários - grupo totalmente atingido 
pelos velhos consumidores, mais adeptos ao 
marketing convencional.

cultura da 
conexão
spreadeable 

a
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	 	  O Advertainment é um conceito 
que se propõe a fazer um mix entre 
publicidade e entretenimento. Indo 
além do óbvio que a palavra remete, o 
advertainment surge num momento 
em que o mundo é cada vez mais 
interativo e o consumidor precisa 
ser cativado de forma mais profunda 
do que uma mensagem emocional/
racional de 30” no intervalo da TV ou 
do que um banner na internet. (flash 
mob, guerrillhas, interact games)

Publi
cidade 
+ game
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  O benefício-chave deste tipo de 
comunicação é que fornece uma 
alternativa barata em relação aos 
meios tradicionais e adiciona mais 
interatividade entre o planejador e 
a campanha.

  Para que o site saia do comum ele 
deve ter o conceito da marca e 
oferecer maneiras de atrair os 
consumidores periodicamente.

web
site
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Mídias 
sociais” (plataformas de 
interação social na 
internet) têm enorme 
visibilidade, uma forte 
rede de comunicação 
baseada em 
relacionamento, um 
conteúdo poderoso e 
em grande volume.

social
media
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Ou você participa e se 
envolve ou será 
envolvido. 
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Assuma um 
compromisso com seu 
cliente e mostre isso;

Conheça seu cliente;

Entenda as necessidades;

Ouça atentamente seu 
cliente;

Ofereça atividades e 
recursos interessantes.

social
media
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Escolha de acordo com:
①  Tipo de conteúdo: de acordo com o tom de 

voz escolhido para a estratégia de 
produção de conteúdo.

②  Formato dos post: de acordo com a mídia 
escolhida e a sua formatação: vídeo, foto ou 
som ou texto.  

③  A logística: quais os recursos e qual a 
disponibilidade da empresa para realizar a 
manutenção destes canais.

Onde a marca deve estar 
presente?
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① 	Uma	estratégia	de	conteúdo	é	o	caminho	que	
você	seguirá	para	aBngir	seus	objeBvos	e	
cumprir	sua	missão.		

② 		Sua	estratégia	de	conteúdo	deve	ajudar	a	
priorizar	temas,	assuntos,	formas	de	
comunicação.	

Estratégia
de conteúdo o que é?



aula 
três

estratégia 
central 
de conteúdo:


Define onde você vai focar seus 
esforços para produzir o conteúdo.

Deve fornecer limites claros para o que 
você vai fazer ... e o que você não vai.

core strategy
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estratégia 
central  de conteúdo:
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Missão:
proporcionar um mundo

de magia para as famílias

Estratégia:
Trazer a  experiência 
de magia para o cotidiano

Disney
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Check 
list

①   Conheça a missão e a empresa
②   Conheça o seu público (persona)
③   Defina a estratégia de conteúdo
④   Defina “assuntos” condizentes com a 

marca
⑤   Defina os canais de distribuição
⑥   Faça um cronograma
⑦   A cada novo conteúdo, analise, 

considere se a estratégia chegou no 
resultado esperado.
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①  Apresentação do Cliente - Dados do briefing
②  Diagnóstico atual - Como está sua presença on-line hoje
③  Apresentação da concorrência – Observar a concorrência 

nas plataformas de rede social.
④  Estratégia de conteúdo: missão – estratégia central - 

persona – brand persona (perfil) - tom de voz e unidade 
visual (cores, formatos fotos, texto, ilustras, infográficos) 
tipografia, estilo das imagens.

⑤  Canais de distribuição com plano tático para cada 
plataforma (porque? quando? como?)

⑥  Exemplos de postagens - cronograma.

plano 
de presença 
de conteúdo 
online
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Plano de Presença
Conteúdo on-line

Utilizar o Levantamento de Dados
Já trabalhado, assim como como as definições de
Brand Persona e Persona.
Seguir a Estratégica de Conteúdo apresentada em aula
bem como o modelo de Plano de Presença.
Utilizar pelos menos três plataformas e fazer exemplos de postagens de 
conteúdo. Pelo menos uma para cada tema escolhido em cada 
plataforma.
Apresentação no final da aula do que foi produzido até o momento.
Entrega final por e-mail: profgracicampos@gmail.com
Até o dia 28 de maio.
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