
E-book: por onde começar? 

Por Alessandra Assumpção. 

 

O e-book é um dos materiais ricos que é possível aprofundar o conteúdo 

e entregar detalhamento sobre determinado assunto, alinhado com o 

negócio e interesse do público. 

Vantagens de fazer um e-book 

Conhecido como um livro digital, o e-book facilita a leitura do conteúdo e 

traz qualidade e sofisticação para esse formato de entrega. 

Para quem produz: 

● não é necessário um grande investimento financeiro para a 

produção; 

● é uma ferramenta para atrair mais leads – muitas empresas 

utilizam os livros digitais como uma ferramenta para atrair mais 

pessoas que estão interessadas em seus produtos e serviços; 

● é universal – quando você cria um material online, ele ficará 

disponível para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, 

baixe ou compre-o. 

Para seu público leitor 

● conseguir levar o livro para qualquer lugar, visto que ele é digital; 

● poder adquiri-lo de forma gratuita ou paga; 

● receber o material em poucos minutos, sem a necessidade de sair 

de casa. 

E por onde começar para criar um e-book? 

Definido com uma isca digital, o e-book é usado como estratégia para 

disponibilizar um material rico em troca de informações, como nome, e-

mail e telefone do seu público. 



Pode ser feito por diversos segmentos e tamanhos de empresa, desde 

que a estratégia esteja alinhada com os objetivos do negócio. Para isso 

é preciso: 

➔ Entender as preferências do seu público; 

➔ Pesquisar palavras-chave; 

➔ Analisar temas que tiveram sucesso em outras marcas; 

➔ Definir o assunto central; 

➔ Escrever o conteúdo e realizar a parte de layout para deixar o 

material completo; 

➔ Usar uma ferramenta para captar informações (RD ou Formulário 

do Google, por exemplo). 

Possibilidades de divulgação 

Para divulgar seu e-book, o ideal é usar os canais digitais para demonstrar 

seu material rico e as vantagens de baixar o conteúdo. 

Use as redes sociais, envie e-mail e mensagens no WhatsApp para 

convidar o público para conhecer e ter acesso ao e-book. 

Lembre-se, caso o e-book seja pago, você precisa disponibilizar uma 

ferramenta para pagamento e para entrega. Você pode usar Eduzz, 

Hotmart ou PagSeguro fazendo o envio do e-book por e-mail depois da 

compra. 

Para criar o e-book para o negócio, é fundamental entender as 

necessidades do público e agregar informações precisas para que ele 

aprenda algo e passe de nível e se prepare para comprar algo que sua 

empresa irá ofertar. 
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