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1.1 Use sua linguagem própria

Você dedicou seu tempo para criar a
sua loja no Elo7, produziu, fotografou
e cadastrou produtos com todo o
cuidado e capricho. Mesmo que eles
sejam incríveis, apenas valerá todo o
esforço empregado, se a sua loja tiver
muitas visitas e elas gerarem vendas
para você. Mas como fazer para
aumentar o número de visitas em sua
loja? Simples: tenha uma estratégia
de divulgação.
Neste ebook, vamos te ensinar quais
são e como usar as principais mídias
sociais, como aumentar o engajamento com seus seguidores, como planejar
o conteúdo e muito mais.
Esperamos que goste deste Ebook que
preparamos com carinho para você!

1. Importância da divulgação da
sua loja
Antes da Internet muitas pessoas
costumavam se reunir para partilhar
os acontecimentos de suas vidas
e expor ideias. Por exemplo, ao
se casar, muitos casais levam seus

amigos e parentes para ver a casa
nova e as fotos da lua de mel. Agora,
diretamente da lua de mel, é possível
compartilhar fotos pelo Instagram,
mensagens no Twitter e álbuns no
Facebook. Com toda evolução da
web, as mídias sociais chegaram para
agregar na internet e fazer com que
as mensagens sejam disseminadas
em uma velocidade cada vez maior.
E quais são os benefícios para o seu
Negócio Criativo?
• O alcance das mensagens é muito
maior;
• As pessoas “adotam” e interagem
diretamente com suas empresas
favoritas;
• Não existe barreira geográfica!

Grande parte dos empreendedores
trabalham sozinhos. Por isso, ao se
comunicar com seu cliente, seja
você! Seja simpático, alegre e com
a sua linguagem própria. Procure
utilizar a mesma forma de se comunicar ao fazer publicações nas redes
sociais e ao responder seus clientes.
Apenas fique atento para que ela seja
adequada ao seu público.
1.2 Entenda as mídias sociais e
quem as usa
Faça pesquisas em diversas mídias
sociais e busque identificar quais
delas o seu público-alvo utiliza, de
acordo com a faixa etária, estilo de
vida, etc. Caso você já tenha criado
alguma página de facebook ou
instagram, por exemplo, veja o perfil

das pessoas que curtiram as suas
publicações, analise quais são seus
interesses, o tipo de conteúdo que
elas postam, compartilham, curtem
e quais perfis seguem. Desta forma
você irá entender quais conteúdos
são relevantes e poderá desenvolver
publicações próprias na mesma linha
para captar mais seguidores.
1.3 Modifique seu conteúdo de
acordo com cada mídia social
Cada mídia social tem uma linguagem própria. Estude qual é o conteúdo ideal para cada uma delas, como
fotos de seus bastidores, vídeos de
passo a passo, imagens mais elaboradas. Evite usar o mesmo conteúdo
em todas as mídias sociais. Ao
produzir conteúdos exclusivos, você
motivará as pessoas a te seguirem
em diversas mídias sociais.

Para começar lembre-se dessas dicas
básicas para divulgar seu negócio
nas mídias sociais e conseguir mais
engajamento dos seus seguidores:
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Por exemplo, imagine que para
você, seu público-alvo são “mulheres
de todas as idades”. Será que uma
mulher de 18 anos – solteira e ainda
morando com os pais – uma mulher
de 35 anos – casada e com filhos pequenos – e uma mulher de 60 anos
– já aposentada e com filhos criados
-, possuem os mesmo interesses, ou
necessidades, ou ainda problemas?

1.4 Mostre os bastidores da
sua empresa

2. Como identificar a
sua persona

Não tem nada mais legal do que
nos identificarmos com uma marca.
Mostre como é o seu atelier, seu
processo de produção, a sua nova
linha de produtos, tudo que possa
demonstrar o carinho desde a
criação até o envio do produto. Desta
forma você valoriza sua marca e
aproxima-se mais de seus clientes.

Você sabe descrever quem é o seu
cliente ideal? Chamamos de persona
a representação do seu público baseada em uma pessoa. Ela terá todas
as características que seu cliente tem:
faixa etária, interesses, faixa salarial,
estilo de vida, etc. Quanto mais
informações você tiver sobre
ele, melhor.

Dica fora de série: procure entender
quais tipos de conteúdo são relevantes
para seus seguidores, desta forma
você poderá desenvolver publicações
próprias focadas nos temas com alto
nível de interação e gerar cada vez
mais engajamento.

Procure entender em quais mídias
sociais está a sua persona, quais são
seus anseios, hobbies, motivações,
etc. Conhecer quais são os interesses
desse público e o que faz com que
eles decidam comprar, proporciona
a você:
• Mais clareza para decidir quais
produtos devem estar em linha
(oferecendo compras casadas,
por exemplo);
• Saber qual é o prazo de produção
das peças que será mais benéfica
para o cliente (às vezes, para o
cliente, vale à pena esperar pela
produção, às vezes o fator de decisão
de compra é o produto estar em
pronta entrega);
• Saber qual valor pode ser cobrado,
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avaliando o custo-benefício (e não
só o custo do material ou o preço da
concorrência);
• Saber onde essas pessoas estão
(redes sociais, revistas, bazares,
grupos, blogs etc), permitindo que
você foque sua divulgação onde o
maior número de possíveis clientes
está. Isso traz economia de tempo e
de dinheiro!
• Saber o que pode chamar mais
atenção do cliente em sua loja como:
cores, estilo das fotos, do tipo de
tipografia (fonte das letras) etc.
Dica fora de série: quando conhecemos o nosso público mais a fundo, fica
muito mais fácil oferecer uma solução,
ou seja, um produto ou serviço, que
realmente faça sentido para ele.

Para te ajudar a definir a sua persona,
montamos um formulário com
diversas perguntas que te ajudarão
a identificar as características do seu
cliente ideal. Dedique um tempo para
respondê-lo com calma e veja se
o seu produto, suas postagens nas
mídias sociais e linguagem utilizada
estão alinhados e são apropriados para
cativar a sua persona.
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3. Ofereça valor ao seu cliente
Muitas pessoas trabalham de forma
errada pela internet ao tentar vender
peças como se estivessem numa
feira. A palavra que eles usam é
divulgar, quando na verdade deveriam
estar preocupados e empenhados
em gerar valor para seu público, para
depois vender a ele, chamamos isso
de Marketing de Conteúdo.

Esta estratégia consiste em relacionar-se com as pessoas, oferecer valor
à elas e, por fim, vender seu produto.
Para atrair clientes, pode-se oferecer
informações que agreguem valor
a eles em forma de vídeo, posts,
ebooks, imagens ou freebies.
Se você está se perguntando se esta
estratégia funciona, vamos usar as
emissoras de televisão como exemplo. Um espaço de 30 segundos para
fazer um anúncio num comercial
de novela de muita audiência, custa
muito caro. Mas como a emissora

consegue cobrar este preço dos
anunciantes?
As emissoras de televisão precisam,
assim como você, atrair pessoas. Essa
é a primeira coisa a fazer quando
queremos vender alguma coisa. Para
aumentar o número de telespectadores, elas produzem conteúdo,
por exemplo, a novela. Você assiste,
comenta com as amigas, se emociona e cria um relacionamento com a
emissora. Como grandes emissoras
têm milhões de telespectadores
que assistem seus programas todas
as noites, elas são procuradas por
empresas que querem anunciar seus
produtos nos comerciais.
Em resumo, primeiro é necessário
atrair pessoas por meio de conteúdos, depois buscar estabelecer
um relacionamento com elas, e em
seguida ocorre a venda dos espaços
para os anunciantes.
Artesãos que trabalham com marketing de conteúdo acabam tendo
clientes fiéis por muito tempo.
Dica fora de série: à medida que
você oferecer valor para a sua persona,
baseado nos seus interesses, aos
poucos as pessoas irão conhecer mais
sobre sua forma de trabalhar, confiar na
sua marca e, por fim, fazerem a compra!

4. Como criar conteúdo nas
mídias sociais
Existem mais de 100 tipos de mídias
sociais que vão desde plataformas
de imagens e vídeos, até locais para
armazenar textos, por exemplo. O
importante é saber quais são as mais
acessadas aqui no Brasil e quais
se ajustam ao seu tipo de marca/
produto.
Atualmente, Instagram, Facebook,
Twitter, LinkedIn e YouTube são as
mídias sociais mais utilizadas por pessoas físicas e empresas. Outras que
também viraram as “queridinhas dos
internautas” foram o Flickr, Pinterest
e Snapchat.

Fonte: loja Dilan Artesanato
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4.1 Facebook
O Facebook é a rede social
que mais cresce no mundo,
onde todos os dias milhares e milhares de pessoas abrem uma conta
para compartilhar diversos tipos de
conteúdo. Cada vez mais as empresas e marcas estão presentes nessa
rede, e a interação com os clientes
em tempo real tem proporcionado
ótimos resultados.
Somos o segundo país do mundo
em número de usuários da rede, atrás
apenas dos EUA. Com tanta gente
participando, é praticamente uma
certeza de que você irá conseguir
encontrar o seu público, basta fazer
uma boa segmentação.
Existem vários tipos de perfis para
escolher, então fique atento às nossas
dicas e veja qual será o mais correto
para o seu negócio!

Dica fora de série: esteja onde o
seu público está - o Facebook é mais
popular entre as mulheres e pessoas
entre 18 e 29 anos.
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4.1.1 Página Pessoal

4.1.3 Fanpage

Como o próprio nome já diz, trata-se
de uma página destinada aos amigos,
parceiros e não relativo a negócios.
Algumas empresas utilizam erroneamente este tipo de perfil para fazer
negócios, o que acaba prejudicando
a visibilidade da marca, já que este
tipo de perfil exige que você seja
cadastrado no Facebook, além de ter
um limite de apenas 5 mil contatos.

Muito versátil, a fanpage - ou página de
negócios - pode ser localizada através
das buscas no Google, não exige que o
usuário seja cadastrado na rede social,
além de também poder ser utilizada
como “site”, caso você não tenha um.
Sem dúvida, é a melhor opção para a
sua empresa/marca.

4.1.2 Grupos

4.1.4 Facebook Insights

Para acessar os grupos, também é
necessário que você possua um cadastro no Facebook. São excelentes
para clubes, grupos de faculdade
e fóruns de discussão. Podem ser
tanto públicos como privados e,
ainda, secretos, onde somente as
pessoas que já fizerem parte deste
poderão acessá-lo.

O Facebook Insights nada mais é
do que uma ferramenta de análise
do comportamento de seus fãs na
fanpage. Com este acompanhamento, é possível fazer páginas que sejam
mais atraentes para eles, de acordo
com a idade e hábitos de consumo,
por exemplo.

Fonte: loja Beat Bijou

Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para otimizar suas
postagens e ajudar você a monitorar
as estatísticas de acesso, quem é o
seu público, além de mensurar os
resultados do trabalho realizado na
sua página.
Dica fora de série: cuide do visual
da sua página, capriche nas imagens
de capa e perfil. Use sua identidade
visual, aliada a um bom nome.

No menu de informações na fanpage, em “pessoas”, você consegue
identificar quem são os fãs da sua
página. O Facebook mostra esses
dados dividindo os fãs por faixas
etárias, gênero, país, cidade e idioma.
Essas informações são importantes
para que você entenda seu público e
faça alguns testes como a linguagem
dos posts, divulgação de eventos
em determinadas cidades, tipo de
conteúdo para os fãs, entre outros.
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4.1.4.1 O que as pessoas mais
acessam na sua página?
No menu “visualizações da página” você encontra informações
referentes ao que as pessoas
acessaram na sua fanpage. Será que
as pessoas acessam seus álbuns de
foto? Será que as pessoas acessam
as informações da sua fanpage?
Quantas pessoas acessam sua linha
do tempo? Todas essas dúvidas
são respondidas pela ferramenta
Facebook Insights. Com esses dados
você pode começar a divulgar mais
conteúdos por meio de álbuns ou
melhorar as informações da página.
Isso vai depender dos números da
sua página, da sua interpretação e
dos seus objetivos com o Facebook.
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4.1.5 Melhores horários
para postagem
A rede social mais popular do planeta
tem suas peculiaridades quando o
assunto é o público. O horário de
pico de audiência no Facebook é das
13h às 15h, em dias de semana. Na
realidade, vai ocorrendo um aumento gradual a partir das 9h da manhã,
chegando ao topo às 15h. Também
existe uma faixa de horário nobre,
coberta das 13h às 17h em dias de
semana. Seguir esse horário vai te
garantir mais visualizações e, consequentemente, maior engajamento.
Dica fora de série: através do
Facebook Insights você também
consegue visualizar os horários de
pico de acesso na sua fanpage. Vale
a pena conferir e se programar!

4.2 Instagram
O Instagram é, sem
dúvida, a melhor
rede social de
compartilhamento
de imagens. Você pode editar as
fotos no próprio aplicativo, além da
possibilidade de compartilhar automaticamente suas fotos em outras
redes sociais, como o Facebook. É

uma rede simples de usar, o alcance
de pessoas que você poderá atingir
é incrível e basta colocar uma boa
imagem e pronto - seu conteúdo está
pronto para atingir seu público-alvo!
Dica fora de série: se você usar
sua conta do Facebook para fazer o
cadastro, o Instagram vai te mostrar
todos os seus amigos que também
utilizam o aplicativo, o que já ajuda
bastante na hora de começar a seguir
as pessoas. Siga para ser seguido!
Um dado importante a se levar em
consideração é o público principal
que utiliza este tipo de rede - pessoas com 18 a 29 que possuem um
smartphone. Seu público se encaixa
nesses dados? Então crie um perfil
no Instagram!
4.2.1 Utilize hashtags
As hashtags, aquele jogo da velha
seguido de uma palavra (#exemplo),
são palavras-chave da postagem e
servem como links. Ao clicar em uma
hashtag, você será direcionado para
todas as outras fotos que utilizaram
a mesma palavra-chave. Use termos
relevantes para o seu negócio e
principalmente, que tenham relação
com a foto que você postou. Assim,
sua imagem aparecerá em pesquisas
públicas dentro no Instagram.

Dica fora de série: cuidado na
hora de escrever as hashtags! Aqui a
premissa “menos é mais” é verdadeira, então prefira sempre termos
sucintos e relevantes. #Afinal,
#quem #teria #paciência #de #ver
#uma #postagem #dessa #maneira, não é mesmo?

4.2.2 Instagram Empresas
Este recurso é voltado para
empresas de qualquer tamanho
e possui várias ferramentas
para te ajudar a analisar quais
os conteúdos que geram maior
engajamento. Para ajustar o seu
perfil existente para o Instagram
Empresas é necessário ter pelo
menos 100 seguidores e ter uma
página de fãs no Facebook, de
sua administração, que será solicitada no momento do cadastro.
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4.2.3 Use e abuse das ferramentas
do Instagram
No Instagram existem algumas funcionalidades interessantes que você
também pode usar, como o recurso
de vídeos. Faça testes e descubra qual
tipo de vídeo faz mais sucesso entre
os seus seguidores, inove na hora de
ensinar algum passo a passo ou exibir
os seus produtos!
O tempo de duração desses vídeos é
de até 60 segundos e não existe restrição de formatos - tanto na horizontal,
quanto na vertical - além da resolução
máxima que você poderá fazer upload,
estabelecida em 2048 x 2048 pixels,
variando de acordo com dispositivos.
Não existe um tempo padrão de
duração, pois tudo depende do seu
público e conteúdo da postagem.
Aproveite para compartilhar com seus
seguidores momentos únicos, lançar
novos produtos, compartilhar notícias
importantes, etc. Trabalhe para engajar
ainda mais seu público-alvo!

Dica fora de série: utilize o logo da
sua empresa no avatar, de forma clara e
simplificada para que os usuários identifiquem e associem com facilidade.
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O Instagram stories é uma ferramenta onde os usuários podem compartilhar seus momentos com fotos e
vídeos personalizados com emojis,
desenhos coloridos feitos à mão e
textos. As publicações ficam no ar
por apenas 24 horas e, nesse período,
são visualizadas e comentadas pelos
seguidores do perfil. Muitas empresas
já utilizam o Instagram Stories para
fotografar e gravar momentos mais
descontraídos e um pouco mais
pessoais, de forma a aproximar-se de
seus seguidores.
4.2.4 Melhores horários para postagem

Os horários de maior interação entre
usuários variam entre os dias úteis e finais
de semana. De segunda à sexta, a hora
certa para postar é entre 17h e 18 horas.
Já no sábado e domingo, onde ocorre
um pico ainda maior, o tiro certeiro é das
13h às 18h. Use os filtros e hashtags que
mais geram impacto e pegue seu público de jeito. Apesar destes dados, analise

sempre as estatísticas do seu perfil, esses
dados podem variar de acordo com o
perfil do seu público.
4.3 Pinterest
O Pinterest, é uma
plataforma que te ajuda
a descobrir e salvar
ideias e referências
de diferentes interesses. É praticamente um catálogo
mundial de ideias! Muitos artesãos
usam o Pinterest como ferramenta
de trabalho, pois nela é possível
se inspirar e extrair várias ideias de
trabalho manual e outros. Além disso,
é também uma excelente ferramenta
para promover produtos – mesmo
que você não tenha uma marca e
loja gigante! Quando você salva seu
produto no seu perfil do Pinterest,
quem te segue é impactado por ele.
Seus seguidores poderão clicar na
imagem e serem direcionados à sua
loja, ou ainda, repinar e compartilhar
seu trabalho pela internet. Além
disso, com uma descrição bem feita,
a chance das pessoas encontrarem
seus produtos pela busca, é grande.
É muito importante que você considere o uso dessa rede social, pois
ela humaniza a marca, através do
compartilhamento de imagens que

reflitam a personalidade do seu negócio criativo. Quanto mais imagens
bonitas, que despertem sentimentos
e chamem atenção das pessoas, mais
seus álbuns serão compartilhados,
pinados e repinados!
Alguns dados importantes sobre o
Pinterest:
• Mais popular entre mulheres
• Mais popular entre pessoas com
educação de nível superior
• Mais popular entre pessoas com
maior renda
4.3.1 O que é um pin?
Um pin nada mais é que toda
imagem ou vídeo que você salva e
compartilha em seu perfil do Pinterest. Seja diretamente do seu computador, smartphone ou de algum blog
na web. Imagine que um pin é como
se fosse um site “favorito”, salvo em
forma de imagem. Quando alguém
se interessa e gosta do que você
postou e quer salvar ou compartilhar,
essa pessoa “repina” o seu pin em um
painel do próprio perfil no Pinterest.
Ela também pode comentar e curtir
o pin.
Como já sabemos, usar imagens melhora o seu engajamento nas redes,
então quando se trata desse tipo de
rede, você pode esperar bastante

GUIA PARA DIVULGAR PRODUTOS FORA DE SÉRIE

Dica fora de série: aproveite que
não existe limite de quantos painéis
você pode ter. Caso você queira
guardar seus pins só pra você, ainda é
possível criar painéis secretos onde a
única pessoa que poderá ver é você.
interação com os seus seguidores.
Seu público se encaixa nesses dados
e seu negócio se beneficiaria de uma
rede social feita para compartilhamento de novas ideias, imagens e
produtos? Faça um perfil no Pinterest!
4.3.2 Melhores horários para
postagem
Os picos são em dias úteis, em dois
horários: das 14h às 16 horas e das
20h às 23h. O tráfego é ainda maior
no final de semana e o crescimento
é progressivo a partir das 12 horas.
As estatísticas também mostram que
fotos que não contém rostos humanos têm mais chances de serem
compartilhadas.
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4.4 Youtube

4.4.1 Estatísticas do Youtube

“São poucas as
pessoas que veêm
o YouTube como
uma rede social para o seu negócio,
mas ele pode ajudar bastante no seu
marketing. Uma das grandes vantagens
é estar pronto para qualquer dispositivo: um vídeo no YouTube pode ser
visto sem grande problemas, seja em
um smartphone, seja em uma TV. Esse
tipo de flexibilidade não acontece com
um ebook , por exemplo.
Além disso, os vídeos ajudam você
a humanizar a sua marca, pois eles
permitem às pessoas ver o que está
por trás da sua organização, criando
uma proximidade maior com seus
potenciais clientes. Além disso, eles
funcionam muito bem para ajudar a
criar emoções e gerar intimidade, algo
que é um pouco complicado de se
conseguir com outras mídias,
por exemplo.

Hoje, o Youtube concentra grande
parcela dos usuários de internet,
pois é o segundo maior mecanismo
de busca, ficando atrás apenas do
próprio Google. Veja alguns dados*
interessantes sobre o YouTube:
• O YouTube tem mais de um bilhão
de usuários, quase um terço dos
usuários da Internet e, a cada dia,
as pessoas assistem a milhões de
horas de vídeos no YouTube e geram
bilhões de visualizações.
• Os usuários passam mais tempo
assistindo vídeos em cada sessão
quando estão no YouTube. Em
dispositivos móveis, a sessão de
visualização média dura mais de 40
minutos.

• O número de usuários que começam a assistir o YouTube pela página
inicial, como fariam quando ligam a
TV, cresceu mais de 3x ao ano.
*Fonte de informações
Além de todo esse crescimento, o
YouTube possui interface simples
e funcional, desenvolvida para os
usuários que não dominam profundamente a questão de vídeos. E
mais, não há custos para você usar
a ferramenta e promover sua loja. É,
portanto, uma ferramenta poderosa e
indispensável para quem quer vender
mais através da internet, divulgando e
promovendo sua loja.

• Mais da metade das visualizações
do YouTube são feitas em dispositivos
móveis.
• O número de pessoas que assistem
ao YouTube por dia cresceu 40% ao
ano, desde março de 2014.

frete, descontos, diferenciais e etc.
• Vídeos educacionais: Ensine sobre
sua técnica, mostre aplicações práticas de produtos que você vende na
loja, onde usar e como usar as peças
que você produz. Fale de exemplos
práticos como sugestão de presentes
para dias dos pais, namorados, natal
e etc.
• Vídeos de entretenimento: Fale de
eventos e assuntos de interesse do
seu público-alvo. Quando concluir
um trabalho mostre para sua audiência. Mostre sua linha de produção
e processo de trabalho, além de ser
um conteúdo interessante, isso irá
evidenciar o quanto a sua habilidade
e tempo são fundamentais no processo de desenvolvimento, ou seja,
o valor percebido de seus clientes irá
aumentar. Confira aqui como gravar
um vídeo-arte com o celular.
O horário de postagem não interfere
nos acessos.

4.4.2 Tipos de vídeos que você pode
fazer para divulgar sua loja virtual
• Vídeos institucionais: Fale sobre sua
loja, política de atendimento, formas
de entrega, método de pagamento,
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Dica fora de série: algumas redes
possuem limites de caracteres em
publicações. Utilize o serviço de
encurtadores de link como o Bitly e
Goo.gl para encurtar o link da sua loja.
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5. Como planejar as suas
publicações

Sabemos que objetivo principal de
todo empreendedor é vender o seu
produto e obter lucro, mas este é
o seu objetivo macro. O que você
precisa definir aqui são os micro
objetivos seguidos de metas, desta
forma você facilita a definição do
trabalho a ser realizado na internet.
Olha só este exemplo:
Objetivo macro: Lucro (vendas)
Objetivo do mês: Divulgar nova
coleção

Com que frequência você divulga a
sua marca nas mídias sociais? Faltou
tirar foto antes de embalar o produto
para o cliente, esqueceu de postar
um recado no Facebook e no Instagram?
O planejamento de publicações
não é complicado, mas o caminho
é longo e você precisa dedicar um
tempo para aprender a utilizar as
ferramentas e aprimorar alguns
conhecimentos para ter sucesso na
divulgação do seu trabalho. Inicialmente é necessário definir o objetivo
ao colocar sua marca nas redes
sociais.

Meta 1: Criar calendário de postagens
Tarefas:
• Pesquisar conteúdos
• Analisar concorrência
• Datas comemorativas
Meta 2: Fazer novas fotos
Tarefas:
• Preparar novas peças e tirar foto
antes de enviar produto
• Solicitar foto do cliente com o
produto
Meta 3: Fazer parcerias com blogueiras
Tarefas:
• Pesquisar blogueiras
• Elaborar proposta
• Fazer contato

Meta 4: Gravar 4 vídeos mostrando
como usar o produto
Tarefas:
• Criar roteiro
• Gravar e editar
• Divulgar
Os objetivos podem ser semanais,
mensais, semestrais – você pode até
ter mais de um objetivo, mas é muito
importante definir todos e quebrá-los
em metas menores. Você ainda pode
estabelecer as tarefas que terá que
realizar para alcançar cada meta. É
organização e planejamento andando de mãos dadas!

vai construir relacionamento com
seus clientes e formar um público
realmente fã da sua marca – que,
a longo prazo, vai se tornar cliente,
comprando seus produtos.
Para você planejar as suas postagens,
montamos um calendário para você
organizar suas tarefas e definir o dia
e o prazo que fará cada uma delas.
Para baixar o arquivo, é só clicar aqui.
Dica fora de série: ao quebrar seu
objetivo em metas menores, você
terá mais foco e motivação para
completar as atividades.

6. Aplicativos para criação e
agendamento de conteúdo

Para definir os objetivos é importante
que você entenda o que as mídias
sociais podem te oferecer, pois não
é porque sua marca está aparecendo
que necessariamente ocasionará um
aumento nas vendas. O trabalho é
um pouco mais complexo, pois é
através das mídias sociais que você
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Sabia que existem diversas ferramentas gratuitas que podem te ajudar
a deixar seu conteúdo ainda mais
incrível? A boa notícia é que você
não precisa ser nenhum fotógrafo ou
editor de vídeo profissional, muitos
aplicativos disponibilizam interfaces
intuitivas e muito simples de usar.
E para quem precisa de ajuda para
agendar suas publicações, também
daremos algumas opções.
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6.1 Edição de imagem

6.1.3 iPiccy

6.2 Edição de vídeo

A maioria dos aparelhos portáteis da
atualidade contam com câmeras de
ótima qualidade para registrar fotos
incríveis, mas nem sempre as imagens ficam do jeito que desejamos.
Confira abaixo diversos aplicativos
que vão te ajudar nessa tarefa.

Os grandes diferenciais do aplicativo iPiccy são sua simplicidade e
praticidade e, por isso, um dos mais
procurados por pessoas que não
possuem quase nenhum conhecimento técnico em fotografia. Com
esta ferramenta você poderá editar,
manipular e compartilhar o resultado
por meio das redes sociais, através
de qualquer dispositivo com acesso à
internet. (smartphones, tablets, PCS,
etc.).

Os conteúdos em formato de vídeos
são cada vez mais usados na internet.
Atualmente a maioria das mídias
sociais disponibiliza esse formato,
que pode ser feito com gravações
por celular, conjunto de imagens,
slides, etc.

6.1.1 Snapseed
Este editor de imagens é perfeito
para elevar simples fotos a um nível
quase profissional, graças a diversos
recursos para corrigir imperfeições,
regular a iluminação, etc. Este aplicativo é gratuito, está disponível para
IOS e Android. A sua interface é bem
simples, mas com configurações
bem completas.
6.1.2 Retrica
O seu maior diferencial é a grande
quantidade filtros disponíveis para
serem utilizados nas fotos e criar
uma aparência bem original. Além da
possibilidade de fazer montagens com
diversas fotos, é possível criar diversos
efeitos artísticos. O Retrica é disponibilizado tanto para IOS quanto Android.

6.1.4 Canva
O Canva é uma ferramenta bem
intuitiva com um modelo de uso
pegue e arraste, onde você pode
selecionar formas e fundos em um
banco de imagens e também escolher entre fontes para inserir textos.
Além disso, o Canva já disponibiliza
alguns templates prontos, que você
pode usar como inspiração e adaptar
da forma que quiser e já vem com
alguns formatos pré-definidos, como
tamanho de capa e cartão de visitas,
imagens para Instagram, etc.

6.2.1 Magisto
Com este aplicativo é possível editar
o vídeo manualmente ou deixá-lo
fazer todo o trabalho. Este programa
oferece diversos efeitos, temas e
ajustes especiais gratuitamente, mas
vários elementos extras podem ser
adquiridos por compras no app.
Qualquer pessoa pode usar este app,
que é intuitivo e tem muitas funções
automáticas.
O Magisto é disponibilizado para IOS,
Android e Web.
6.2.2 Animoto
O Animoto também permite fazer
montagens de vídeos e fotos, mas
ele possibilita a criação de forma
mais profissional, com vídeos em alta
resolução e diversos temas. Você
pode fazer pequenos materiais de
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divulgação para o seu negócio.
Esta é uma ferramenta totalmente
gratuita, mas caso queira tirar a
marca do serviço do final do vídeo
ou mesmo salvar em HD os materiais criados, é possível pagar uma
assinatura. No navegador, esse editor
conta com várias outras ferramentas
e opções de edição para criações
práticas, porém mais avançadas. O
Animoto é disponibilizado para IOS,
Android e Web.
6.3 Agendamento de postagens

Fonte: loja Zaená

O trabalho de atualizar constantemente e manualmente as mídias
sociais do seu Negócio Criativo
pode ser trabalhoso. Quanto maior
a quantidade de mídias sociais que
a sua empresa está presente, mais
difícil é manter todas atualizadas com
conteúdo relevante e de qualidade.
Atualmente, existem aplicativos onde
é possível agendar postagens em
diversas mídias sociais, assim você
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não precisa se preocupar todos os
dias com essa tarefa.

serviço é gratuito e possui algumas
funcionalidades pagas.

6.3.1 Hootsuite

6.3.3 Instarocket

dicas sobre cuidados que você deve
tomar ao promover sua marca e seus
produtos:

7.3 Não definir frequência
de publicações

7.1 Não ter uma estratégia
O Hootsuite é uma ferramenta gratuita e integrada com diversas redes
sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Foursquare, entre outras) e é uma das
mais famosas. No plano gratuito é
possível incluir até 3 redes sociais.
Na versão paga você pode acompanhar as estatísticas das suas
postagens, criar URLs customizadas
e fazer postagens personalizadas. O
HootSuite está disponível tanto para
celulares quanto para computadores.
6.3.2 Buffer
Esta ferramenta é muito conhecida
principalmente por sua versatilidade.
Ela permite gerenciar várias mídias
sociais ao mesmo tempo. Além disso,
o Buffer mostra as estatísticas de
repercussão das postagens, permitindo perceber o que o público quer ou
gosta e, assim, melhorar a interação
com os clientes. Com o Buffer é
possível gerenciar suas postagens
pelo celular ou computador. O

O Instarocket é um gerenciador de
contas completo e de fácil utilização
para Instagram. Com ele você pode
agendar publicações, acompanhar e
analisar o desempenho do seu perfil
através de um painel de controle e
automatizar todas as suas ações por
tempo integral. Não é necessário
fazer download e você ainda pode
acessar a plataforma através do
smartphone, tablet ou computador.

7. O que não fazer ao divulgar
a sua loja

A divulgação da sua marca através
das mídias sociais pode ser uma
grande aliada se feita de forma planejada, mas também pode desvalorizar
a sua marca. Confira aqui algumas

Ao estabelecer a presença online
da marca nas redes sociais, é muito
comum que as empresas pensem: “E
agora, José?”. Por que isso acontece?
Porque não basta criar uma conta
para ver as coisas acontecerem. Você
precisa ter uma estratégia. Assim,
como um plano de negócio, esse
projeto requer um investimento não
apenas na criação, mas também uma
manutenção cuidadosa.
7.2 Deixar os perfis com informações
incompletas
É bastante comum acessar o perfil
de uma marca e não encontrar
informações importantes sobre ela.
Claramente, as pessoas não saberão
quais são seus produtos ou serviços
e dificilmente poderão visitar sua loja,
por isso é essencial que você complete todas as informações no perfil
da sua marca. Não se esqueça de
colocar a categoria do seu negócio,
para que o seu produto seja facilmente encontrado pelos consumidores.
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Em todas as redes sociais, é importante manter um fluxo de publicações para manter a presença online
da marca. Se você tem um canal no
YouTube, mantenha-o atualizado.
Assim como no Facebook, no
Instagram, ou qualquer outra mídia
social. Caso não seja possível manter
e atualizar perfis em várias mídias
sociais, foque naquela que poderá
lhe trazer mais retorno.
7.4 Não atentar-se aos dados
Procure analisar sempre quais os
tipos de conteúdo que geraram mais
e menos curtidas, compartilhamen-
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tos e comentários. Desta forma você
saberá em quais tipos de conteúdo e
temas deverá compartilhar ou evitar
publicar em suas mídias sociais
7.5 Não responder perguntas,
comentários e interações

o único conteúdo que publicam é
apenas sobre a marca, produtos, preços, medidas, formas de pagamento,
diferentes modelos?
É necessário falar de sua marca, mas
não deve ser a única estratégia a
ser explorada. Interaja com seus fãs,
brinque, ofereça conteúdo que o
interesse, faça-o se sentir importante!
7.7 Publicar conteúdos pessoais sem
moderação e planejamento

Como toda relação precisa de diálogo, a da sua marca com o seguidor
não é diferente. Sejam críticas,
elogios, sugestões ou reclamações, é
importante responder a todos. Além
de uma maior interação, a imagem
da sua marca ainda ganha mais
pontos! Por isso, tanto no feedback
positivo quanto no negativo, dê
atenção ao seu seguidor.
7.6 Só se interessar por vendas e
curtidas
É nesse momento que sua marca
deve se imaginar no lugar do seguidor. Já reparou como é incômodo
entrar em uma fanpage e notar que

É comum as pessoas confundirem a
página pessoal com a página do seu
negócio. A divulgação de imagens
pessoais, de forma a mostrar o criativo que está por trás da marca deve
ser feito com cautela. Por exemplo,
se você vende artesanato e em um
momento do dia seus filhos estão te
ajudando a embalar suas encomendas, ou você está em uma feira de
artesanato em outro país, ao divulgar
este conteúdo, seu público poderá
se interessar pelas fotos pois essas
fotos estão relacionadas com o tema
artesanato e com sua marca. Mas se
você publica selfies ou fotos das suas
refeições sem nenhuma estratégia
para gerar valor ao seu público, ele
ficará confuso e não irá interagir com
a sua marca.

7.8 Querer estar em todas as
redes sociais
Não adianta tentar estar em todos
os lugares ao mesmo tempo. Você
precisa estar onde o seu consumidor
está! Inicie o seu trabalho em uma
ou duas. Foque nas redes sociais
mais relevantes para o seu negócio,
ampliando seu alcance até alcançar
outras redes sociais.
Acertar e errar faz parte de algumas
fases da vida, inclusive nos negócios.
Porém, não corrigir nossas falhas
sabendo onde erramos é o mesmo
que cometer novos erros. Erre, mas
corrija. Assim, você estará garantindo
seu maior bem nas redes sociais: o
seguidor.

prioridade na divulgação da sua loja
nas ações de Marketing do Elo7. Ele
é opcional e só é pago quando você
realizar uma venda em sua loja.
Você poderá cadastrar quantos produtos desejar para ter maior visibilidade
nas buscas realizadas no Elo7. Os
produtos cadastrados como Anuncio
Plus podem ser alterados a qualquer
momento. Saiba como contratar esses
serviços aqui.

8.2 Divulgações de Marketing

8. Divulgação no Elo7
8.1 Anúncio Clássico e Plus do Elo7
Você pode escolher anunciar os
seus produtos no Elo7 com o tipo de
anúncio Clássico ou Plus. Na opção
Plus a exposição da sua loja é alta, ou
seja, maiores são as chances de vender
seu produto.
Além de ter mais relevância nas buscas
do Elo7, o Destaque Plus oferece
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No Elo7, são realizadas ações temáticas
para seleção dos produtos para a
home (página principal do site), e-mails
marketing e redes sociais do Elo7. Os
principais fatores para a elegibilidade
dos produtos nessas seleções são:
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• Qualidade e originalidade dos
produtos;
• Qualidade da foto;
Não são elegíveis lojas que não
estejam de acordo com os Termos
e Condições Gerais de Uso do Site e
apresentem problemas como:
• Uso de fotos de terceiros;
• Uso de marcas registradas;
• Produto industrializado / importado /
revenda;
• Modo férias ativado;
• Moip não habilitado;
• Histórico de problemas na entrega de
pedidos registrados em nossa Central
de Atendimento;
• Endereços externos para contato na
loja ou produtos;
• Logomarca e/ou marca d’água nas
fotos;
• Montagem, moldura ou efeito nas
fotos.

Dica fora de série: para uma
melhor relevância nas buscas, é
imprescindível que a categoria e
subcategoria do produto estejam
cadastradas e o título e descrição
sejam condizentes ao produto. As
tags não influenciam no funcionamento deste serviço.

Veja os outros Guias da mesma série:

9. Venda direta pelo Talk7
O aplicativo Talk7 é uma ótima ferramenta para gerar vendas e avaliações
em sua loja à partir das suas redes
sociais e whatsapp. Você pode fazer
isso através da sugestão de produtos
pelo Talk7, pagando apenas 6% de
comissão.
Além disso, poderá oferecer condições
de pagamento para o seu cliente
(boleto e cartão de crédito), usufruir da
PLP (desconto nos Correios) e receber
avaliações na sua loja do Elo7!
Veja aqui como fazer uma venda direta.

Guia para Embalar e Enviar
Produtos Fora de Série

Guia para Fotografar
Produtos Fora de Série

Guia para Descrever
Produtos Fora de Série

Fontes:
Qualquer produto anunciado no
Elo7 pode ser escolhido, e fazemos
o possível para promover todos os
nossos vendedores.
Agora que você já aprendeu como
divulgar seu negócio criativo, é hora de
colocar a mão na massa! Boas vendas!

http://www.aloo.com.br/
http://www.resumofotografico.com/
http://blog.elo7.com.br/
http://canaltech.com.br/
http://www.tecmundo.com.br/
http://www.marketingdeconteudo.com.br/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/
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