
Topic cluster: o conteúdo pilar de maneira 

inteligente. Por Alessandra Assumpção. 

O conteúdo cada vez mais ganha relevância e com isso os consumidores analisam 

quais marcas entregam mais valor através da forma como se comunicam. 

Ter conteúdos corporativos, falando sobre sua marca e diferenciais, é demonstrar seu 

posicionamento, sua proposta de valor e usar uma estratégia de marketing que vai 

trazer retorno para o seu negócio. 

Mas afinal, o que é topic cluster? 

Topic cluster: planejamento estratégico 

O topic cluster são conteúdos baseados em assuntos conforme volume de busca, 

palavras-chave e distribuição nos canais de comunicação. 

Como funciona o topic cluster? 

São 5 as etapas do topic cluster, veja: 

1. Tema central 

Sabendo com clareza o seu público, defina as dores e temas centrais para se 

comunicar. 

2. Assuntos relacionados ao tema 

Com ferramentas de agrupamentos, como o SemRush ou Answer de Public, é possível 

descobrir assuntos conforme o tema. 

3. Produza conteúdos 

Para cada grupo, você pode produzir conteúdos para compartilhar nas redes sociais, 

no blog, criar vídeos e materiais ricos. 

4. O conteúdo pilar 

O conteúdo pilar é aquele que otimiza as palavras-chave mais competitivas, que atrai 

o público e eleva o entendimento sobre o tema abordado. 

Dessa forma, você deve ser cativante e prender a atenção do usuário. Minha dica é 

gravar vídeo e mostrar os diferenciais da sua marca. 

https://meuredator.com.br/os-20-pilares-do-conteudo-perfeito-que-voce-precisa-conhecer/


5. Links 

Quando você produz algo para o blog, ou artigos para o LinkedIn, você pode inserir 

links externos para direcionar seu público e mostrar que você realmente sabe do que 

está falando, que estudou bem o assunto. 

Nas redes sociais como Instagram, você pode marcar pessoas com o @ e referenciar 

suas inspirações e estudos dentro da própria plataforma. 

Crie um círculo virtuoso 

Traga na sua comunicação maneiras para levar o seu público para outros canais do 

seu próprio negócio. Por exemplo, um conteúdo no Instagram, que leve para o blog, 

que leve para um vídeo no YouTube e que depois pode te chamar no WhatsApp. 

Com o topic cluster isso é possível e você cria conteúdos poderosos para sua 

audiência estar cada vez mais perto dos serviços e produtos que você vende. 

Preparada para elevar o nível do seu conteúdo? Compartilhe comigo nos comentários. 
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