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1 Produza vídeo com conteúdo sustentável e que não saia de moda por,
pelo menos, um ano. Para todas as redes sociais.

2 Para o YouTube, produza vídeos curtos com até 3 minutos de duração.

3 Faça lives sobre assuntos que estão em alta. Principalmente no
Instagram e no YouTube.

4 Produza, para o seu canal, vídeos de entrevistas com YouTubers que
tenham mais seguidores do que você.

5 Aplique links de outros vídeos do seu canal no YouTube nas legendas e
durante o roteiro do vídeo.

6 Utilize o Twitter para divulgar seu canal do Instagram. O Facebook não
gosta de posts com links para levar seguidores para as redes do Google.

7 Busque os assuntos com maior destaque no Google Trends, ou na TV,
para produzir conteúdo para o seu canal.

8 Quer monetizar conteúdo no YouTube? Cuidado com a linguagem do
seu canal: Tem que ser um conteúdo family friendly.

9 Os canais do YouTube aparecem nas primeiras páginas de busca do
Google, logo, produza conteúdo único e relevante para virar referência.

10 O editorial do seu canal do YouTube tem que ter entrevistas, viagens,
culinária e uma dose de humor. Pense como se fosse um programa de TV
mesmo. Faça parcerias para aquilo que não conseguir produzir.

11 Atenção para a foto de capa do seu vídeo no YouTube. A imagem e o texto
têm que ter relação com o tema.

12 Se puder, faça um vídeo por semana no YouTube. No mínimo, dois vídeos
por mês. O importante é educar a sua audiência para sua agenda.

15	DICAS	PARA	O	YOUTUBE
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13 Coloque sempre uma prévia dos vídeos do YouTube nas suas
outras redes com um link para o canal principal.

14 Se for empresa, evite postar os comerciais de TV, se tiver.
Humanize a rede com uma persona criada para o canal.

15 Você precisa ter mais de 100 inscritos no seu canal do YouTube
para criar um URL personalizado. Pede uma força para os amigos!

10	DICAS	PARA	O	FACEBOOK

16 Por conta da velocidade da internet, principalmente em locais do
interior, dê preferência para postagens apenas com textos, sem
imagens, no Facebook.

17 O Facebook já liberou anúncios patrocinados em páginas de
grupos da rede. Pode ser um bom posicionamento a ser escolhido
para a sua campanha.

18 Crie um grupo no Facebook para aproximar e fidelizar seus
clientes. Lembre que as pessoas recebem notificação das postagens
em grupos e sem você precisar ficar pedindo para elas ativarem.

19 O alcance do Facebook é mundial. Lembre-se disso. Um dos
objetivos da rede é aumentar o reconhecimento da sua marca no
mundo todo. Principalmente se for um e-commerce.

20 Utilize as mensagens automáticas nas páginas do Facebook para
dar boas-vindas e também para responder aos seus fãs. Não deixe
ninguém sem resposta ou falando sozinho em um primeiro contato.

21 Sabe aqueles textões? No Facebook eles são bem-vindos. Se for
bem-escrito e interessante, melhor ainda.

22 Produza vídeos curtos, com até 1 minuto de duração, para o
Facebook.



23 Álbum de fotos é um dos formatos que mais engaja e fica no
topo das visualizações da sua fanpage. Este formato deve ser muito
utilizado para empresas na hora de postar sobre um evento interno
ou uma loja quando chega produto novo.

24 Na internet quase tudo é vídeo? Sim! O consumo deste formato
está cada vez maior e a sua marca não vai ficar de fora se produzir
muito conteúdo em vídeo. Principalmente para o Facebook.

25 O engajamento do Facebook está baixo, porém, as pessoas não
deixaram de usá-lo, principalmente para conseguir recomendações e
se informar sobre eventos. Por isso, não deixe de criar um evento para
a sua empresa: Um show, um lançamento de produto etc.

10	DICAS	PARA	O	TWITTER

26 O Twitter é uma rede social para você conversar em tempo real
com seus fãs. É uma rede em que acontece tudo muito rápido. Tenha,
pelo menos, três pessoas administrando, e em turnos diferentes, para
não perder nada.

27 O tempo de vida de uma postagem no Twitter é de 15 a 20
minutos. Quando eu falo que você precisa “ter muitos braços” para
administrar as redes é por isso.

28 O Twitter é uma das melhores redes sociais para alavancar seu
negócio e para buscar por palavras-chave, localização de um conteúdo
e assuntos comentados.

29 Se for marca, não deixe de usar a sua logo na foto de perfil do
Twitter e colocar na foto de capa informações importantes, como
contato, site e horários de funcionamento, por exemplo.

30 No texto da sua bio do Twitter, sim, ele é muito importante, faça
um texto leve, direto e não deixe de incluir um pouco de humor. O
Twitter é uma rede social mais leve.
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20	DICAS	PARA	O	INSTAGRAM

36 Para ganhar mais seguidores no Instagram, e nas outras redes,
aumente a sua frequência de postagens. Até três postagens por dia.

37 Precisa postar todos os dias? Não! As postagens duram, pelo
menos, 24h no ar no Instagram. Se você intensificar com dois dias de
postagens, quinta e sexta, por exemplo, suas postagens durarão no
feed até domingo, pelo menos.

38 Qual o conteúdo que engaja mais no Instagram? Foto criativa do
seu produto, de ambiente, daquela make maravilhosa. Essa rede pede
uma estética diferenciada. A estética instagramável.

39 Instagramável é algo criativo, inspirador, chamativo e diferente
que foi feito para ser mostrado e copiado por muitas pessoas que
usam o Instagram. Um look, uma foto de viagem, uma decoração, foto
com o “crush” etc.

31 Muita atenção ao horário da sua postagem no Twitter. Faça
sempre em horários de pico, quando temos mais pessoas conectadas.
De segunda a sexta, entre 12h e 15h, e aos finais de semana, das 12h
às 18h. Faça o teste do seu melhor horário.

32 Usar hashtags é bacana no Twitter? Sim! Tuítes com até duas
hashtags tendem a engajar mais. Aparecer para mais pessoas.

33 O Twitter é uma rede de textos rápidos, porém, você pode
postar fotos e vídeos. Sobre as imagens, tuítes com imagens são 89%
mais favoritados do que os que contêm somente textos.

34 Sobre os vídeos no Twitter, eles têm três vezes mais chances de
serem compartilhados do que fotos. Você pode compartilhar no seu
Twitter um pequeno trecho de um vídeo mais longo de seu canal do
YouTube. Já ajuda na divulgação.

35 Enquetes são permitidas no Twitter, sabia? É uma forma de fazer
pesquisa com seu público de forma rápida e ainda melhorar seu
negócio sem ter muito custo.
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40 O Instagram pede conteúdo com listas: Os 10 melhores locais
para viajar, os 5 melhores sorvetes da cidade etc. Mostre no feed e
nos stories.

41 Quanto mais conteúdo em vídeo, melhor. O Instagram é perfeito
para aqueles tutoriais de maquiagem, como fazer uma receitinha
rápida, dicas de looks com poucas peças etc.

42 O Instagram não é uma rede para legendas grandes. No máximo
50 caracteres, sem deixar o texto passar do “Leia mais”.

43 Quer escrever textão no Instagram? Mesmo sabendo que pouca
gente vai ler? Cabem, no máximo, 2.200 caracteres. A rede é mais
visual, lembre disso.

44 Pouca gente está interagindo com suas postagens no Instagram?
Envie por direct para os amigos.

45 Marcar os amigos nos comentários do Instagram, aqueles que
nunca vão te deixar falando sozinho, é uma das táticas para elevar o
engajamento e audiência de uma postagem.

46 Sempre compartilhe seus posts no stories do Instagram. Você
pode fazer uma retrospectiva das postagens da semana durante o
final de semana nos seus stories. Levando em conta que você
produziu posts relevantes.

47 Sabia que dá para adicionar links de “arraste pra cima” nos seus
stories do Instagram sem ter 10 mil seguidores? Ao patrocinar uma
postagem, ou seja, investir dinheiro nela, você pode acrescentar o link
facilmente.

48 Para adicionar preços e marcar os produtos das postagens do
Instagram, você tem que criar uma catálogo na sua página do
Facebook fazendo link com seu e-commerce. Está vendo como não dá
para não ter um perfil no Facebook e nem um site?
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49 Legende sempre os seus stories no Instagram. Poucas pessoas
ativam o áudio quando estão consumindo este formato. Escreva
sempre um pequeno texto para explicar sobre o que você está
falando.

50 O feed harmônico não está ligado ao alto engajamento. A
importância de se ter um feed organizado, para quem gosta, é fazer
com que as pessoas encontrem facilmente o conteúdo quando entrar
no seu perfil.

51 Além do Instagram, é importante ter um nome curto, ou bem
diferente, no @ das suas redes. Um nome que seja facilmente
lembrado pelos seguidores. Ah! E um único nome em todas as redes,
se possível.

52 Para quem é da área da saúde e usa o Instagram, é obrigatório
colocar o número do seu conselho na bio, nos textos das legendas ou
em algum lugar de destaque da sua rede social. Serve para todas as
redes.

53 Imagens de antes e depois de pacientes no Instagram, e para as
outras redes, é liberado para o dentista, com o objetivo de falar sobre
alguma técnica aprovada pelo conselho. O profissional também tem
que ter a autorização do paciente.

54 Para nenhum profissional de saúde, e também para outros
profissionais, não é permitido postar imagens com material biológico:
sangue, imagens de cirurgias etc.

55 Se você é um profissional de saúde, ou profissional de
comunicação que cuida do conteúdo da área da saúde, só mostre
produtos que tem na clínica. Não utilize fotos de banco de imagens,
elas podem ser classificadas comopropaganda enganosa.
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56 O TikTok é um APP de compartilhamento de vídeos curtos, entre
15 e 60 segundos, que permite que você combine dublagens ou
trilhas com imagens bem-humoradas. É a rede social mais usada entre
os jovens.

57 A TikTok permite que você selecione músicas famosas para editar
seus vídeos. Os fã-clubes dos artistas amam!

58 Assim como temos os YouTubers, pessoas famosas no YouTube,
no TikTok temos os Muser`s. É como são chamadas as pessoas que se
destacam no APP.

59 Efeito, efeito e mais efeito. Você pode adicionar efeitos de
realidade aumentada, de velocidade e muitos filtros no TikTok. Criar
um vídeo dinâmico é com essa rede mesmo.

60 Para conseguir mais seguidores, você precisa ter regularidade de
conteúdo produzido e postado no TikTok. Poste vídeo todos os dias e
que estejam alinhados com as hashtags que estão em alta.

5 DICAS	PARA	O	TIKTOK
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10	DICAS	DE	DESIGN	PARA	AS	REDES	SOCIAIS

61 Use poucas palavras no layout para as redes sociais. Deixe
os textos em destaque para uma leitura rápida.

62 Os textos no layout das redes sociais têm que ser lidos em
até 3 segundos. Utilize, no máximo, até três palavras na arte da
rede social.

63 Utilize cores primárias para seus layouts de redes sociais.
Elas agradammais ao olhar. Principalmente o azul.



64 Utilize posts carrossel para Facebook e Instagram. As chances do
algoritmomostrar os cards para várias pessoas diferentes são altas.

65 Deixe de lado as fotos de banco de imagens para o conteúdo das
redes sociais. Preze por fotos inéditas e com a cara da sua marca.

66 Fotos com pessoas alegres tendem a engajar mais nas redes
sociais. Procure levar boas energias às pessoas.

67 Foto postada em tempo real nas redes sociais, seja de um evento
ou de um local com uma localização bastante frequentada, tendem a
engajar mais.

68 Indique graficamente os botões de salvar e compartilhar as
postagens, principalmente no Instagram.

69 Evite deixar a marca da sua empresa grande no layout da
postagem. Se puder, nem use a marca na arte. Identifique sua marca de
outra forma.

70 Encontre uma cor, ou uma paleta de cores, para a sua marca. Isso
fará com que as pessoas a reconheçam nas redes sociais.
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15	DICAS	PARA	O	FACEBOOK	ADS

71 Teste a sua campanha no Facebook ADS antes de aplicar a
verba completa nela. Se vai veicular R$ 500,00, faça um teste
com R$ 50,00, veja se está tudo funcionando, se alguém vai
fazer um cadastro, para onde o link está levando, revise tudo.
Esse teste é muito importante.

72 Instale um pixel para acompanhar os resultados da sua
campanha no Facebook ADS. Um pixel é um código que você
gera pelo gerenciador de negócio e instala no seu site. Com ele,
você pode criar uma lista de retargeting e calcular taxas de
conversões.



73 Fique atento ao objetivo da sua campanha. Por meio do
gerenciador de anúncios do Facebook ADS, você pode fazer anúncio
de reconhecimento de marca, gerar tráfego para site ou APP e
aumentar as vendas pelos anúncios de conversão.

74 Utilize sempre um teste A/B na sua campanha no Facebook ADS.
Exemplo: faça dois anúncios com fotos e públicos diferentes. Perceba
qual gerou mais cliques para o seu site ou mais cadastros. Depois de
24h, ou 48h, deixe rodando somente o que der mais resultados.

75 Você pode ter uma verba vitalícia para um período determinado
ou uma verba diária no Facebook ADS. Prefira o orçamento diário,
pois assim você acelera o trabalho da entrega do seu conteúdo
patrocinado. Só tenha atenção para não gastar mais do que o
planejado.

76 Está começando a investir agora no Facebook ADS? Aumente os
seus gastos aos poucos na plataforma e mensure os resultados para
entender como otimizar melhor seus anúncios. Cautela, sempre!

77 Sobre a criação de público de campanha no Facebook ADS,
monte primeiro um público amplo e depois vá editando esse público
conforme os resultados. Você pode fazer um anúncio para um público
de 18 a 50 anos e depois editar para alcançar somente pessoas entre
25 e 45 anos. Tudo vai depender do seu objetivo e resultado.

78 No Facebook ADS, você pode escolher pagar a cada mil
impressões do seu anúncio ou a cada clique que uma pessoa efetuar
para ir ao seu site, por exemplo. Isso pode ser facilmente editado ou
você pode criar um anúncio para cada objetivo. Tudo vai depender do
seu investimento e planejamento.

79 A frequência do seu anúncio criado no Facebook ADS é muito
importante. O número máximo de visualizações, sem que seu anúncio
fique maçante, é de até 3 vezes por pessoa. Mais do que isso a pessoa
pode denunciar ou o anúncio não surtirá mais como novidade. Você
pode verificar essa frequência dentro do próprio gerenciador.
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80 Não é mais obrigatório ter até 20% de textos nos seus anúncios,
porém o seu anúncio do Facebook ADS pode ficar mais barato para
impactar mais pessoas se estiver com pouco texto. Quanto mais
clean, melhor.

81 A interface do Facebook ADS muda constantemente. Tudo para
facilitar a criação das campanhas. Fique sempre prestando atenção,
pois tudo pode mudar do dia para a noite.

82 Você pode criar vários públicos personalizados e criar vários
anúncios para cada público na plataforma do Facebook ADS.
Principalmente se o objetivo for gerar leads: pessoas com grande
potencial de compra do seu produto ou serviço. Use e abuse da
personalização de público.

83 Na plataforma do Facebook ADS, você gera anúncios tanto para
o Facebook, quanto para o Instagram. Geralmente, por ter um público
que rejeita mais anúncios, anunciar no Instagram é mais caro que no
Facebook. Alcançar quem tem iPhone também é mais caro que
alcançar quem usa Android. O impacto por pessoa no Facebook pode
chegar a 0,10 centavos e no Instagram a R$ 1,50. Mensure sempre!

84 Um dos objetivos dentro do Facebook ADS é aumentar as
visualizações de vídeos por meio de anúncios. As campanhas de
vídeos, na maioria das vezes, custam menos para impactar uma
pessoa pelo fato de que os usuários consomem mais conteúdo em
vídeo. A cobrança depende de quanto do tempo do seu vídeo o
usuário assistiu.

85 Uma dica de ouro para o sucesso do seu anúncio no Facebook
ADS? Invista em imagens de grande impacto, criativas e com textos
atraentes. Esse anúncio certamente terá mais cliques.
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86 A interface do seu e-commerce tem que ser facilmente navegável,
com botões visíveis e com informações de compreensão bem fácil.
Utilize filtros de busca, principalmente de preços, e mostre as avaliações
dos usuários que já compraram da sua loja. Isso conta muito para gerar
mais confiança de quem nunca comprou.

87 Você só pode solicitar o cadastro quando o usuário já está certo da
sua compra no e-commerce. Obrigar o cadastro quando o usuário quer
apenas navegar no seu site é um erro e pode fazer que ele saia e não
volte mais.

88 Junto com as páginas dos produtos, o seu e-commerce também
tem que oferecer um conteúdo útil como dicas de uso do que você está
vendendo, tutorias de como funciona a produção dos produtos e até
como funciona a sua logística de entrega. Isso só vai ajudar o seu e-
commerce a aparecer nas primeiras páginas doGoogle.

89 Muita atenção nas formas de pagamentos e selos de segurança do
seu e-commerce. Tome todas as medidas de segurança para que o
cliente se sinta seguro de fazer a compra.

90 Uma das maiores polêmicas no e-commerce é o frete. Se está
começando, ofereça promoções e, quem sabe, um frete grátis. Você
tem que ganhar a concorrência e a confiança do seu cliente de alguma
forma. Ofereça promoções.

5 DICAS	PARA	SEU	E-COMMERCE

10	DICAS	DE	FERRAMENTAS	DIGITAIS

91 O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita e fácil
de usar que possibilita que empresas e organizações gerenciem
a presença on-line no Google, inclusive na Pesquisa e no Maps.
Ao verificar e editar as informações comerciais, você ajuda os
clientes a encontrar sua empresa.
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92 TweetDeck é um aplicativo de mídias sociais, que integra
mensagens do Twitter. Como outros aplicativos de Twitter, sua interface
é como a do Twitter, que permite os usuários enviar e receber tweets e
ver perfis de usuários.

93 O Hootsuite é uma ferramenta de gerenciamento de mídias sociais
que permite gerenciar e rastrear todas as atividades da sua mídia social
em um painel. O HootSuite é muito forte quando se trata de integração
de redes sociais, compatível com quase todas as redes sociais no
mercado.

94 O Mailchimp é uma das plataformas de envio de e-mail marketing
mais eficazes do mundo. E mais democrática também. Em apenas 20
minutos qualquer pessoa com conhecimento básico de Internet pode
criar e enviar uma campanha dentro do site. O mais bacana que
o Mailchimp te permite 12.000 disparos grátis.

95 Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra os mais
populares termos buscados em um passado recente. A ferramenta
apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é
procurado em várias regiões do mundo, e em vários idiomas.

96 Com o Reportei, você gera relatórios para Instagram, Facebook,
LinkedIn, Youtube, Analytics e Google Ads em apenas 3 segundos.
Maravilhoso, né?

97 Você quer gerenciar o Instagram e agendar posts para feed e
stories? Use o Postgrain! É um serviço on-line para gerenciamento de
contas do Instagram, e outras redes sociais, que permite, entre outros
recursos, agendar posts. A plataforma permite criar e agendar
publicações tanto no feed quanto no stories.

98 O Adobe Spark Post é um APP que você pode criar, de maneira
rápida e fácil, artes incríveis para qualquer ocasião, sem exigir
habilidade em design. Ele formata automaticamente para várias redes
sociais e dimensões que você desejar.
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99 O Estúdio de Criação do Facebook reúne tudo o que é necessário
para você gerenciar e agir com eficiência em suas páginas. Ele alerta
para novos recursos e oportunidades de monetização para as quais
você pode se qualificar. Crie, programe e publique conteúdo em várias
de suas páginas facilmente.

100 O Buffer é um aplicativo de software para web e dispositivos
móveis, projetado para gerenciar contas em redes sociais, fornecendo
os meios para o usuário agendar postagens no Twitter, Facebook,
Instagram, Instagram Stories, Pinterest e LinkedIn, além de analisar seus
resultados e se envolver com sua comunidade.

Essas são as minhas primeiras 100 dicas para ajudar no seu trabalho e
estratégias digitais em 2020. Até o final do ano teremos mais 266 dicas.
Bom trabalho a todos!
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