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3Como criar

Atualmente, o marketing de conteúdo (ou inbound marketing) tem sido bastante efetivo em diversos ni-

chos de mercado. Cada vez mais, as pessoas têm procurado por conteúdos online com a finalidade de 

saber mais sobre seu negócio, público ou estratégias. Sendo assim, tornar-se referência como conhecedor 

dentro do seu próprio mercado de atuação é uma ótima maneira de atrair futuros consumidores de seu 

produto ou serviço. 

Além de atrair pessoas que já têm interesse em seu negócio, o conteúdo informativo pode ser decisivo na 

hora da compra, para aqueles que estão na dúvida se devem ou não adquirir um produto/serviço. 

O eBook segue sendo uma poderosa forma de dissipar informações online, de maneira rápida e simples. 

Isso porque esse já é um formato de conteúdo consolidado, principalmente após a popularização de smar-

tphones e tablets, já que basta baixá-lo apenas uma única vez e ele estará disponível para acesso a qual-

quer momento. E é neste momento, que você, gentilmente, capta esse contato, solicitando seu endereço de 

email, em troca de seu conteúdo. 

Introdução
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Benefícios

Você já deve estar cansado de saber que o real valor 

de seu negócio está em seus contatos. Esse é um ex-

celente método de aumentar sua base de contatos 

com pessoas que podem ser clientes em potencial 

por terem interesse em seu conteúdo. 

Mostrar que domina seu mercado de atuação trará 

confiança para o prospect que ainda não se decidiu 

sobre qual produto comprar. Acelerando-o, cada 

vez mais, na hora da decisão de compra. 

Um eBook é uma ótima maneira de compartilhar 

informação. Se o conteúdo for realmente relevante, 

certamente o leitor irá recomendar à outra pessoa 

que possivelmente tenha o mesmo interesse. 

Agora que você já sabe todos os benefícios que um conteúdo de qualidade pode trazer, vamos lhe ensinar 

passo-a-passo como criar seus próprios eBooks. 

Aumento da base 
de contatos

Referência 
no mercado

Aumento 
do alcance
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1. Pesquisa sobre o que seu 
mercado está buscando

O primeiro passo na criação do eBook é conhecer muito sobre o conteúdo que você vai escrever e, princi-

palmente, sobre o público alvo deste material. Com estas informações em mão, ficará mais fácil pensar em 

como irá abordar o conteúdo, como atrair o público e como produzir um material relevante para eles. 

Por mais óbvio que possa parecer, produzir um conteúdo que não atraia o seu público alvo, ou até que atraia 

pessoas que não necessariamente tenham interesse em seu produto e negócio, é um tiro no pé. Isso porque 

você irá investir tempo o dinheiro, levando muitas vezes a pensar que este tipo de marketing não funciona. 

E é por essa razão que o primeiro passo de planejar seu eBook é saber o que seu mercado procura, isso fará 

com que seu material seja encontrado mais facilmente, pois estará utilizando as expressões e conteúdo certo.

A primeira fase na decisão do conteúdo de seu eBook deve ser baseada nas palavras mais populares e mais bus-

cadas pelas pessoas que acessam seu site/blog, ou qual dos seus posts é mais popular. Isso lhe dará muitas ideias 

de que tipo de material deverá produzir.

Ferramentas mencionadas:

Planejador de palavras-chave e Google Analytics

Google Analytics Planejador de palavras-chave 
(ou Google Keyword Planner)

Para ter acesso a esta ferramenta, basta já possuir 
uma conta no Google Adwords.

https://www.dinamize.com.br/?s=Google+Keyword+Planner
https://www.dinamize.com.br/blog/google-analytics-como-criar-instalar
https://www.dinamize.com.br/blog/google-analytics-como-criar-instalar
https://www.dinamize.com.br/?s=Google+Keyword+Planner
https://www.dinamize.com.br/?s=Google+Keyword+Planner
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2. Criação de um tema e título atrativos

Agora que você já fez sua lição de casa no passo anterior e sabe exatamente o que seu público alvo busca, 

definir um tema e um super título é fundamental para o sucesso do seu material. Para isso, o seu eBook 

precisa ser original e com um tema de extrema relevância para seu mercado. 

O sucesso de seu eBook dependerá do conteúdo que for apresentado. Portanto, escreva sobre um tema 

que você seja expert. Afinal, o objetivo principal do eBook é compartilhar conhecimento e levar informa-

ções de relevância ao seu mercado. Então, não escreva sobre um tema que não tenha entendimento sufi-

ciente para produzir um material de qualidade. 

Os melhores materiais são os que compartilham casos reais, de problemas ou situações reais,pois exemplos 

são de suma importância para visualizar o conteúdo sendo aplicado em um negócio existente, isso irá de-

monstrar que você possui conhecimento e também experiência no tema apresentado.

Escreva sobre um conteúdo que você domine

Exemplos de aplicação
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3. Escrevendo o conteúdo

Títulos genéricos tendem a não ter uma boa aceitação. A quantidade de conteúdo disponível na internet 

hoje é inúmera, os usuários não querem precisar descobrir se em seu material possui algo de seu interesse. 

Então seja o mais específico possível na hora de criar o título para o seu eBook. 

Lembre-se de que o Google mostrará cerca de 70 caracteres. Títulos menores são melhores de exibir em 

email, blogs etc. Pense sempre nos meios que você irá divulgar antes de criar seu título e como ele será exi-

bido nas diferentes mídias. E claro, saiba exatamente as palavras-chave que precisa utilizar para atrair seu 

público-alvo.

As pessoas irão baixar seu eBook porque elas querem saber como fazer ou como funciona algo. Por essa 

razão, você deve iniciar seu eBook informando exatamente que informações ela vai ter ou o que ela será 

capaz de fazer, após ler seu conteúdo. 

Ao invés de tentar criar um conteúdo complicado, com palavras difíceis, tente escrever de maneira simples 

e clara. Essa será a melhor maneira de expôr seu conteúdo de forma que seu público compreenda.

Faça um título auto-explicativo

Deixe clara a finalidade do material
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4. Estrutura do eBook

Como citamos anteriormente, há algumas regrinhas que farão você emplacar o eBook com mais facilidade. 

Quanto mais você manter uma estrutura de livro, melhor. Explicaremos cada etapa e o que deve ser pensa-

do no desenvolvimento gráfico.

Em primeiro lugar agrupe o conteúdo de forma que o leitor se sinta guiado. Pode parecer bobo, mas se você 

montar como se fosse uma história com início, meio e fim, o seu público conseguirá entender as informa-

ções com mais facilidade, dada a complexidade que vai aumentando ao longo do conteúdo.

A capa será o segundo item com maior relevância do seu eBook depois do tí-

tulo, portanto, capriche no layout e tente passar uma ideia geral do conteúdo 

que existe ali dentro. A partir dela o leitor irá tirar algumas conclusões sobre a 

qualidade do material. Além disso, lembre-se que você está criando uma versão 

digital de um livro e, ao apresentá-lo no seu site, é legal criar uma sensação de 

volume, isso passará mais credibilidade e deixará seu livro mais “palpável”.

O índice deve ser feito por último, pois só fará sentido depois de todo o conteúdo organizado em suas devi-

das páginas. O formato dele pode ser bem simples, contendo somente os tópicos maiores de cada conteúdo, 

ou até mais minucioso, mostrando títulos e subtítulos em ideia de cascata.

Atente ao índice deste eBook, nele você encontra alguns detalhes como a linha pontilhada que liga o conteú-

do aos números das páginas, isso dá mais legibilidade para o conteúdo ser encontrado com maior facilidade. 

Uma outra particularidade do índice é ter todo o conteúdo linkado por âncoras no decorrer das páginas, o 

resultado é ter o resultado é ter o conteúdo ao alcance de um clique.

A capa

Índice
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É comum que, durante a criação do conteúdo, você crie uma hierarquia de tópicos, por exemplo um título/

capítulo que serve como guarda-chuva para subtítulos que compartilham do mesmo assunto e por isso se 

enquadram no mesmo capítulo. A nossa dica para estes casos é usar pesos de uma mesma fonte mostran-

do o grau de importância entre cada uma das áreas de texto. Ao fim desse esforço você terá uma unidade 

visual uniforme e de fácil acesso aos variados tópicos.

Perceba como estruturamos a hierarquia deste eBook:

Pesos diferentes para títulos

Muitos parágrafos, listas 
e quebras de linha

As pessoas encontram dificuldades na leitura de 

conteúdos muito extensos. Ler frases intermináveis 

se torna uma atividade cansativa e, muitas vezes, 

acaba por não proporcionar absorção de todo o 

material lido. Por isso, divida-o sabiamente em dife-

rentes parágrafos. Quando necessário, crie lista de 

itens, não esqueça das quebras de linha e, principal-

mente, no tempo de respiro entre uma ideia e outra.

Este é um título

Este é um subtítulo

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do tex-

to Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo 

do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Cor-

po do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto
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Fontes legíveis em tamanhos legíveis

As cores do projeto

Pela internet, é possível encontrar uma grande variedade de fontes disponíveis para uso, mas não caia na 

armadilha de usar algo que não dará a legibilidade necessária para os textos longos. Na dúvida, utilize fon-

tes já consagradas por sua fácil aplicação em diversos materiais como Arial, Verdana ou Georgia. Aprimore 

seus conhecimentos sobre fontes e outros itens lendo o post 15 dicas para impulsionar a comunicação 
e retenção de clientes otimizando o layout de seu email marketing.

Ao criar conteúdo para a web, você deve entender que as fontes terão um comportamento diferente do im-

presso, isso deve-se ao método em que ela é mostrada. Enquanto no impresso as fontes podem ficar entre 

10 e 12 pt, para formato web recomendamos o uso de 14 ou 16 pt.

Definir uma paleta cromática para o seu projeto pode dar a sensação 

de limitação no primeiro momento, mas se você persistir verá que o 

conteúdo se desenrolará mais facilmente. Além disso, educa o leitor 

sobre as particularidades do seu eBook. Pense que, se toda caixa de 

dicas tiver a mesma cor, ficará mais fácil para o leitor, durante um ras-

treio rápido da página, encontrar onde está a dica.

Cuide para o uso de cores com um significado atrelado, como o ver-

melho que significa atenção ou verde que remete a natureza, eles 

normalmente não casarão com um conteúdo diferente dos conceitos 

atrelados. 

Nas fontes, use apenas aquelas que dêem um bom contraste com o 

fundo, afinal você quer que o conteúdo seja lido. Deixe para testar 

outras cores e fontes em títulos, pois estes tendem a ser mais rápidos 

e com um tamanho maior que o corpo do texto.

Solorehenda voluptat quunt.

Ratur aspero con pre prae 

por magnien digenimoles ip-

sam experi dolorrum quam 

fuga. Nameniatur, comnis sus 

quideri busdam aperempe...

Solorehenda voluptat quunt.
Ratur aspero con pre prae por magnien 
digenimoles ipsam experi dolorrum 
quam fuga. Nameniatur, comnis sus qui-
deri busdam aperempe voluptur re con 
con porectius et omniet que adit reic.

Solorehenda voluptat quunt.
Ratur aspero con pre prae 
por magnien digenimoles ip-
sam experi dolorrum quam 
fuga. Nameniatur, comnis sus 
quideri busdam aperempe 
voluptur re con con porectius 
et omniet que adit reic.

Solorehenda voluptat

Ratur aspero con pre prae 

por magnien digenimoles ip-

sam experi dolorrum quam 

fuga. Nameniatur, comnis 

sus quideri busdam...

Note a diferença do mesmo texto em variadas aplicações:

https://www.dinamize.com.br/blog/15-dicas-para-impulsionar-a-comunicacao-e-retencao-de-clientes-otimizando-o-layout-do-seu-email-marketing/
https://www.dinamize.com.br/blog/15-dicas-para-impulsionar-a-comunicacao-e-retencao-de-clientes-otimizando-o-layout-do-seu-email-marketing/
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Use imagens e gráficos

Dispositivos

Trabalhar com imagens, ilustrações e gráficos traz 

uma melhor dinâmica para o seu material. Tente 

manter sempre uma mesma linha gráfica, escolhendo 

ilustrações com cores e traços parecidos ou até ima-

gens com um mesmo tom de pigmentação, contando 

que você ainda pode editar imagens para deixar uma 

linguagem visual próxima, confira aqui algumas dicas. 

E para ajudar na escolha de quais imagens usar, re-

comendamos a leitura do post sobre os 10 bancos 
de imagens grátis para email marketing. Porém, 

note que quanto mais imagens você usar, maior será 

o tamanho do seu arquivo final.

Quando o assunto é números, representá-los através de um gráfico estático ou animado é a melhor opção. 

Isso deixa o entendimento mais claro e com melhores condições de comparação.

Você pode dispor da ajuda de sites como o Tiny PNG ou Optmizilla que otimizam suas imagens, deixan-

do-as mais leves.

Todas as imagens (incluindo a capa) precisam ser criadas e otimizadas para a web. As imagens não podem 

ter mais do que 800 pixels de largura e devem ser salvas em formato para web (como .jpg). É importante 

reduzir ao máximo o peso de sua imagem, sempre procurando manter uma boa qualidade.

É fundamental que você realize uma pré-visualização de seu eBook nos dispositivos mais utilizados. Como 

por exemplo, desktop, notebook, tablet e smartphone. Assim você garantirá que ele está legível nos variados 

tamanhos de telas e garantirá que as imagens conservem a mesma qualidade até nos menores tamanhos.

https://www.dinamize.com.br/blog/5-melhores-aplicativos-para-edicao-online-de-imagens-fotos-e-infograficos/
https://www.dinamize.com.br/blog/10-sites-com-imagens-gratis-para-email-marketing/
https://www.dinamize.com.br/blog/10-sites-com-imagens-gratis-para-email-marketing/
https://tinypng.com/
http://optimizilla.com/
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Converter o arquivo em PDF

Todos os eBooks populares estão em formato PDF. 

Isso porque o PDF é um formato reconhecido tan-

to por dispositivos Mac, Windows e também pela 

maioria dos sistemas mobile. Além disso, este é um 

dos formatos mais consistentes. Ao converter um 

documento do Word, por exemplo, em PDF, qual-

quer dispositivo lerá da mesma forma, o mesmo que 

não acontece em outros formatos. 

Tudo pronto com seu material? É hora de divulgá-lo 

para atrair novos contatos e possíveis clientes. Que 

tal criar uma landing page específica para este mate-

rial, informando ao contato tudo que ele irá encon-

trar em seu eBook? Lembre-se, claro, de solicitar o 

email dos contatos.

Revise, revise e revise mais uma vez

Após passar horas trabalhando em cima de seu eBook e achar que ele finalmente está pronto, repasse-o 

para algumas pessoas revisarem. Não procure apenas por erros gramaticais ou de digitação, mas também 

verifique se o conteúdo está coerente. Esteja pronto para receber críticas das pessoas que estão dispos-

tas a melhorar o seu material.
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Criação de Landing Page
Há várias formas de se criar uma landing page, já que na teoria ela é só uma página de entrada no site, po-

rém é indicado usar alguns recursos que ajudarão você a captar alguns dados do cliente. Daremos alguns 

exemplos reais para ficar mais fácil de entender como funciona uma landing page na prática.

Você pode observar abaixo que ambos exemplos seguem a mesma estrutura de layout, isso mostra que o 

maior diferencial é o conteúdo. A ideia principal deve sempre ser o destaque da página, use também des-

crições ou parte do material para contextualizar a importância/relevância do conteúdo.

As duas landing pages acima são voltadas para a divulgação dos nossos eBooks com conteúdos exclusivos, 

em troca dessas informações pedimos alguns dados dos visitantes. Isso possibilita darmos continuidade e 

desdobramento nesses conteúdos a partir das informações cedidas no formulário.

Uma diferença entre elas é a possibilidade de compartilhamento. A landing page do eBook para agências: 

guia do planejamento para gestão de reputação da marca nas redes sociais é voltada para um público muito co-

nectado, por isso percebemos que dar a possibilidade de compartilhar em um clique facilitaria essa tarefa. 

Entender o comportamento do público para quem o material é direcionado irá guiar você sobre a melhor 

maneira do que inserir na página.

O que achou deste eBook? 

Está pronto para desenvolver o seu?

https://www.dinamize.com.br/landing-pages/ebook-para-agencias-guia-do-planejamento-para-gestao-de-reputacao-da-marca-nas-redes-sociais
https://www.dinamize.com.br/landing-pages/ebook-para-agencias-guia-do-planejamento-para-gestao-de-reputacao-da-marca-nas-redes-sociais
https://www.dinamize.com.br/landing-pages/e-book-nutricao-de-leads
https://www.dinamize.com.br/landing-pages/ebook-para-agencias-guia-do-planejamento-para-gestao-de-reputacao-da-marca-nas-redes-sociais


14Como criar


	Aumento da base
de contatos
	Planejador de palavras-chave e Google Analytics
	Referência
no mercado
	Aumento
do alcance
	2. Criação de um tema e título atrativos
	Escreva sobre um conteúdo que você domine
	Exemplos de aplicação

	3. Escrevendo o conteúdo
	Faça um título auto-explicativo
	Deixe clara a finalidade do material

	4. Estrutura do eBook
	A capa

	Converter o arquivo em PDF
	Revise, revise e revise mais uma vez
	Dispositivos
	Use imagens e gráficos
	As cores do projeto
	Fontes legíveis em tamanhos legíveis
	Pesos diferentes para títulos
	Criação de Landing Page

