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1.Você já pensou em ser 

um Influenciador Digital? 

A carreira de digital influencer certamente é o 
novo caminho para o sucesso na internet. 
Hoje conhecemos diversas histórias de pessoas 
que saíram do total anonimato e hoje possuem
milhões de seguidores. Pessoas que hoje inspiram 
comportamentos, mudam hábitos de consumo e 
estilos de vida. A internet democratizou as 
formas de comunicação e permitiu que 
pessoas comuns, que tinham pouca exposição
nas mídias tradicionais, conseguissem se 
expressar mais facilmente. Empoderou o 
usuário comum.

Hoje qualquer pessoa pode ter tanta 
influência quanto um grande canal. 

2.O que significa ser um

Influenciador Digital?

Essa expressão hoje é usada para designar pessoas que possuem muitos seguidores 
ou fãs em qualquer rede social ou blog, e que conseguem influenciar o comportamento 
e as escolhas deles. Os influenciadores digitais se tornam referências de determinados 
assuntos, formam opinião e podem até criar tendências. Trabalhar como influenciador 
digital é compartilhar conhecimento, é ajudar, é levar conteúdos que façam sentido 
na vida das pessoas! É influenciar pessoas com seus pensamentos, com o que você 

acredita.

Atingir esse nível significa obter o reconhecimento pelo conteúdo relevante oferecido
 e por cativar o público. Sendo assim chegamos ao primeiro conceito relacionado ao 
meio de influenciadores digitais: esse reconhecimento deve ser alcançado de maneira

orgânica, natural, através das estratégias de divulgação escolhidas por você.
Quando bem administrado, todo esse poder pode se tornar uma fonte de renda 

importante, principalmente quando muitas empresas desejam atrair pessoas como 
as que seguem o seu trabalho.
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3.O mercado de

Influenciadores Digitais 

A categoria de influenciadores digitais é a que mais cresce no setor publicitário, 
devendo movimentar até 25 bilhões de dólares ainda esse ano de 2020.

Uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em 2019 mostrou que 52% dos 
internautas brasileiros seguem pelo menos um influenciador digital nas redes sociais.
Além disso, 50% afirma que é influenciada por sugestões de produtos ou serviços que 
os influenciadores recomendam. Outro dado importante é que as mulheres estão à 
frente nesse mercado. Entre os entrevistados, 59% seguem mulheres influenciadoras e 

44% dizem seguir homens.

A faixa etária mais atingida pelos digital influencers é de 16 a 24 anos (75%), seguida 
pelos grupos de 25 a 34 anos (62%) e de 35 a 54 anos (40%). Sobre a capacidade 

financeira dos seguidores, as classes B e A (58% e 56%) são as mais adeptas, seguidas 
pela classe C (48%). Entre os motivos relacionados para seguir um influenciador, os 

entrevistados citaram a percepção de receber conteúdo importante (74%), ideias ou 
pensamentos semelhantes aos seus (53%), e a interação com os seguidores (29%).

Sobre os conteúdos preferidos estão o humor (41%), saúde (35%), 
gastronomia/culinária (30%), cultura / entretenimento (29%) e beleza (27%).

Os influenciadores digitais são utilizados estrategicamente por empresas que buscam
 a fidelização das marcas. Elas estão interessadas nos milhões de seguidores que 
podem comprar seus produtos ou serviços. Os influenciadores geram confiança e 

proximidade com os clientes, trazem veracidade.

Mas os influenciadores têm responsabilidade sobre seus seguidores e precisam 
escolher marcas sérias que realmente sejam de qualidade, que tenham valores 

semelhantes e que respeitem o trabalho.
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4.Quanto ganha um

Influenciador? 
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A profissão de influenciador digital pode ser muito bem remunerada dependendo da 
responsabilidade do influencer e da administração da sua carreira.

Um influenciador de grande relevância pode ganhar entre R$ 50 mil e R$ 150 mil por 
campanha no YouTube. Já os influenciadores menores podem faturar entre R$ 1 mil e 

R$ 5 mil na mesma plataforma. Esses valores sofrem influência de alguns fatores como 
a estrutura do canal, o projeto da campanha, se há exclusividade, o nicho de mercado, 

a popularidade e o poder de influência. As principais formas de monetização dos
influenciadores digitais são as parcerias com empresas que pagam para que seus 
produtos ou serviços sejam indicados, também com marketing de afiliados, que é a 

indicação de produtos, porém recebendo uma comissão por cada venda, ainda com a 
criação de cursos e palestras e a participação em eventos.

Para atingir as maiores cifras o influenciador precisa enxergar seu trabalho como
profissão e não apenas como um hobby. A sua marca pessoal precisa se transformar 

em um modelo de negócio, em uma atividade empreendedora.
E para isso é preciso estratégia de atuação. É importante pensar no tom de voz a ser 
utilizado, no cronograma de publicações, nos conteúdos, nas plataformas utilizadas, 
analisar todas as métricas e criar um modo eficiente de demonstrar seus resultados

 para as empresas interessadas.

5. Propósito do

Influenciador Digital
Cada vez mais as pessoas buscam se envolver com empresas que têm algo maior do 

que apenas a venda de produtos ou serviços, empresas que tenham propósito.
O influenciador digital deve descobrir o seu propósito antes de iniciar essa jornada 
para que ela faça sentido e para que descubra os caminhos mais interessantes para 
seguir. Como foi mostrado na pesquisa apresentada pelo Ibope Inteligência, o fator 
mais importante para que as pessoas sigam é a percepção de receber conteúdos 

interessantes. Por isso o digital influencer deve ajudar seus seguidores da melhor forma 
que conseguir. É preciso gerar conteúdo de qualidade e de acordo com o interesse da 
sua audiência. Os influenciadores digitais têm uma sinergia natural com seus seguidores 
e com as marcas que desejam trabalhar, e assim conseguem funcionar como uma “ponte”
 entre ambos. Outro ponto importante é que nas redes sociais as pessoas se conectam 

com pessoas. 

Então é isso que você deve fazer!
Não tenha medo do julgamento, use e abuse do seu poder de comunicação e das suas 

redes sociais! Seja diferente, permita-se ser criativo.



6.Branding ou

Marca Pessoal 
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A marca pessoal, ou branding, é um dos 
pontos-chave da carreira de influenciador 
digital. É uma oportunidade de se destacar 
entre concorrentes em um nicho de marcado e
tornar-se reconhecível pelos seus seguidores.
É uma ferramenta de comunicação utilizada 
para criar percepções positivas sobre 
determinada marca ou pessoa. E o branding é
muito mais do que o logotipo. É como a 
personalidade se sente e se comporta em todos 
os espaços e momentos. Quando a marca é bem 
posicionada todos os elementos importantes 
como os concorrentes, público-alvo e personas 
ficam mais visíveis e fáceis de identificar.
Para criar uma marca pessoal relevante é 
importante definir o seu nicho de atuação. 
É preciso ter uma ideia clara e compreensível

sobre quem você é, sobre suas qualidades e sobre quais características ajudarão você 
a se conectar com seus seguidores e parceiros. Todos esses fatores serão determinantes 
para definir elementos de conexão com o público nas redes sociais. É preciso também 
pensar em criar uma história pessoal da marca. 
Essa história dirá ao público quem você é e os motivos que levaram você a trabalhar 
dessa maneira. Você precisa transmitir o seu verdadeiro propósito e porque as pessoas
devem ouvir o que você deseja falar.

7.Paleta de cores 
A percepção visual da sua marca também é importante. A escolha da cor não deve ser 

uma questão de gosto e muito menos moda.

As cores possuem poder de comunicação, ajudam a construir vínculos emocionais, 
conectam ideias e valores, e ajudam a construir marcas expressivas, coesas e 

impactantes. A escolha das cores deve ser feita considerando uma estratégia e uma 
análise do que o influenciador quer transmitir ao seu público. 
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Amarelo
 Brilhante e energizante

 É acolhedora, gera otimismo e esperança
Azul

 Relacionada à produtividade e ao sucesso
 Desperta segurança, confiança e notoriedade

Laranja
 Criatividade, alegria e energia

 Muito ligada ao prazer, recompensa
Roxo

 Criatividade, imaginação
 Muito ligado à harmonia, nobreza, prosperidade

Vermelho
 Quente e dinâmica

 Ativa, apaixona e emociona
Verde

 Confiança, tranquilidade, frescor
 Apelo ao equilíbrio, bem-estar e harmonia

Cinza
. seriedade, sobriedade, resiliência 

. Transmite conhecimento, responsabilidade e profissionalismo.
Preto

. Imponência, seriedade e poder.
. Remete a curiosidade, incerteza e mistério.

Branco
. Limpeza, sabedoria, pureza

. Proteção , cuidados, precisão, nascimento e planos futuros.
Marrom

. Confiança, conforto e estabilidade 
. Transmite seriedade, sofisticação e comprometimento 

As cores geram sensações, percepções, visões e conceitos diferentes e a escolha deve 
considerar tudo isso. E quando combinamos cores, criando uma paleta, construímos um 

universo a ser explorado.
A paleta de cores tem uma cor principal e outras secundárias e terciárias que dão
suporte nas mais diversas mídias. Elas ajudam a criar uma identidade exclusiva para 
a marca. Segundo pesquisas 80% das pessoas acreditam que as cores aumentam o 
reconhecimento de uma marca. O mais importante é criar uma paleta de cores que 
se identifique com a sua personalidade, e não fazer o contrário. Depois de escolher 

a paleta de cores você poderá criar a identidade visual da sua marca pessoal.



8.Imagem Pessoal 
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Os influenciadores digitais, em geral, são conhecidos e admirados pelo seu estilo de 
vida e/ou de se vestir. Expõem o seu lado pessoal com hábitos e rotina, uma profissão 

que requer responsabilidade com as informações e atitudes divulgadas. Uma boa 
Imagem Pessoal traz mais profissionalismo e respaldo, por isso, busque:

 Trazer conteúdo que agreguem e tenham relevância
Tome cuidado com erros ortográficos, comentário e temas polêmicos 

Tom de voz adotado 
Se imagine uma influencer conhecida falando alto no cinema, onde na mesma sessão 

se encontra lojistas, empresários e seguidores. Qual a impressão você passará? 
Aparência

 Se você trabalhará com imagem, terá que cuidar dela. 
Mantenha os cabelos limpos e com a raiz em dia (caso use coloração). 

Unhas devem estar limpas e cuidadas, nada de esmaltes descascando, ok?
Depilação em dia- ela é sinônimo de higiene.

Desodorante e perfume podem ser inimigos, em caso de usar uma roupa emprestada 
de uma marca ou realizar um provador, evite deixar marcas de uso com perfumes e 

desodorantes marcados nas peças. 
Vai usar óculos garanta que ele esteja em bom estado e limpos, caso contrário a 

mensagem passada é de desleixo. 
Roupas e lingerie em péssimo estado de conservação, é isso significa, furos de traças, 

descosturaram, manchadas, faltando botão, etc... Também transmite m desleixo e pouco 
caso.

Uso exagerado de Photoshop mascara a realidade. Tenha uma relação verdadeira 
com seus seguidores e clientes.

Tenha cuidado com fotos e vídeos regressados a bebida alcoólica.
Adequação das palavras

Pense antes de falar, palavras ditas não voltam. Pessoas são influenciadas por aquilo 
que você diz.

Ao realizar uma conversa profissional, tome cuidado aos termos adotados e em casa 
de conversa escrita, tome cuidado também com a abreviação de palavras.

Comprometimento
Cumpra com seus compromissos nas datas e horários marcados. Isso gera confiança!

Para se diferenciar, busque trazer a originalidade e sua personalidade em cada 
detalhe. Seja você!

As pessoas se identificarão com o seu estilo e seguirão você pelo conteúdo que você 
apresenta. Seja original! 

Mostre o seu diferencial e construa algo duradouro com credibilidade. Lembre-se sempre
de que seus seguidores são pessoas, e não números. Caso erre em algum momento assuma, 

desculpe-se e conserte se for possível. Também é importante sempre ser claro e honrar 
a sua palavra.



9.O papel do Instagram no

trabalho do Influenciador Digital
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De acordo com o relatório Influencer Marketing in 2019, 
da Influencer DB, o Instagram é a plataforma predileta 
dos influenciadores digitais. Outra pesquisa do mesmo 
ano, mas publicada pela MediaKix, mostra o Instagram 
também como a plataforma preferida com 89%. 
O YouTube vem em seguida com 70% e o Facebook com 
45%. Em 2019 o mercado de influencers no Instagram 
movimentou mais de US$ 2,38 bilhões de acordo com 
a empresa Statista, uma das mais importantes
relacionadas ao mercadodigital. O número de 
usuários ativos na plataforma, somado às ferramentas
e recursos disponíveis parecem ser os principais fatores
dessa preferência. No Instagram as pessoas estão 
mais abertas para interagir e se relacionar com 
conteúdos diferenciados.

10.�Parcerias: a regra de

ouro dos Influenciadores
As parcerias são o grande segredo do crescimento dos influenciadores digitais e já está 
mais do que provado o seu resultado positivo. Elas são formas alternativas de se tornar 

conhecido por outras pessoas e de divulgar produtos seus ou de outras empresas, criando 
mais oportunidades de negócios. Essa estratégia é muito benéfica para todos os níveis de 
influencers, já que mesmo aqueles que possuem milhares de seguidores, ainda podem ser 
desconhecidos por muitas outras pessoas. Essas parcerias são conhecidas como collab no 
meio dos influenciadores digitais. São uma espécie de colaboração que pode acontecer 

entre influenciadores que têm a intenção de ampliar sua visibilidade e público. Para 
funcionar a parceria deve ser com empresas ou outros influenciadores que tenham 

públicos semelhantes, que sejam parte de um mesmo nicho. Ter ideais parecidos também 
é importante já que a cada dia que passa mais pessoas buscam por empresas que as 
representam, ou seja, preferem marcas que carregam em si ideias parecidas. Formar 

parcerias com influenciadores com ideais diferentes, visando apenas o alcance do novo
público, pode não gerar o resultado esperado e até mesmo desencadear sentimentos 

de reprovação nos seus seguidores.

Uma forma de usar essa parceria é fazer lives juntos, assim tanto os seus seguidores 
como os do parceiro serão notificados. Vocês trocam audiência e todos se ajudam.
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Outro fator que exige atenção é o tamanho do parceiro escolhido. O ideal é que ele 
tenha tamanho semelhante ao seu. Assim será mais fácil entrar em acordo ideal para 

ambos, fazendo parcerias ou permutas.  
Dificilmente um influencer de grande porte se interessará em formar parceria (gratuita)
com o seu canal, e se você tiver que pagar a ele não é parceria, é contrato. Mas você 
precisa aprender como fazer esse tipo de parceria e em que momento fazer. Primeiro

fidelize sua audiência e só depois procure parcerias e divulgações. Se você já esta mais
a frente, se já tem muitos seguidores, comece cobrando valores mais acessíveis e depois

escale o seu valor.

É preciso persistência para desenvolver essa estratégia. Provavelmente você ouvirá 
muitos “nãos” e está tudo bem. Faz parte! Mas não desista. Foque na construção da sua 

autoridade e o restante será consequência.

11. Engajamento e Audiência

Uma dúvida muito frequente ainda é sobre o que faz um perfil no Instagram crescer 
organicamente. O algoritmo da plataforma passa por mudanças constantes e novas 
regras surgem sempre que existe necessidade, então a resposta é que ninguém sabe 

ao certo quais são as regras do engajamento.

Mas alguns elementos são bastante conhecidos e influenciam diretamente na entrega 
e no alcance das publicações:

Frequência
Autenticidade

Interação
Métricas

A frequência ideal depende do seu público e da sua capacidade de criar conteúdos 
relevantes e de qualidade. Melhor publicar apenas 3 vezes na semana conteúdos que
impactem e realmente importem para o público do que fazer 5 publicações por dia 
de assuntos aleatórios. Portanto teste, valide e sempre esteja atento às mudanças do 
algoritmo da plataforma. O engajamento do seu post é uma análise de vários fatores, 

como:

O tempo que os usuários ficaram vendo aquele post;
A quantidade de visualizações;

A quantidade de curtidas;
A quantidade de comentários;

A quantidade de compartilhamentos;
Quantas vezes seu post foi salvo;



 COMEÇAR

DO ZERO

COMO
E B O O K

A SE TORNAR UM INFLUENCIADOR

DE SUCESSO.

Mas esses não são os únicos fatores. Então o segredo para
 alcançar boas taxas de engajamento é conversar 

diretamente com o seu público, falar de assuntos que 
interessem a eles, ser útil, ajudar da melhor forma que 

você conseguir e estar sempre disposto a interagir 
e se relacionar com as pessoas que acreditam no que 
você fala e confiam em você. Os Stories são grandes 
aliados dos influenciadores digitais por transmitirem 

mais simplicidade e proximidade com o público, 
aumentando a interação e o engajamento. Publique

 bastidores de uma live, ou coisas legais que você está 
fazendo, aproveite esse canal para contar sobre você, 

sobre sua rotina, sobre sua personalidade. Esses elementos
 é que dão caráter pessoal ao seu perfil e que farão 

o público se identificar com você. Lembre-se de que as redes sociais são “sociais”. 
As pessoas estão nelas buscando envolvimento, relacionamento. Então para aumentar 

a sua audiência mostre-se presente e disponível para interagir.

12. Planejamento de conteúdo

para Influenciadores

A base de qualquer planejamento de conteúdo sempre será seu público-alvo, sua persona. 
O primeiro passo então é ter muito bem definido o perfil das pessoas com quem você 
deseja falar. Depois você precisará se colocar no lugar essa pessoa e identificar quais 
são as suas principais dúvidas, necessidades, desejos, medos, assuntos que a interessam 
realmente. Com isso em mente liste alguns conteúdos que você pode falar, que tocam 
nesses pontos listados, e que você pode ajudar de alguma maneira, seja com a sua 
experiência, conhecimento, com dicas, etc. Crie publicações e stories sobre esses 

conteúdos e sempre analise o retorno de seus seguidores. Se você estiver no caminho 
certo, é provável que haja engajamento e interação como curtidas, comentários e 

compartilhamentos. Sempre observe as informações de análise de cada publicação e 
também do perfil. Utilize ferramentas de análise que ajudam a decifrar os números e 
produzem insights importantes. Esteja atento também a quem interage mais com as 

publicações. Pode acontecer de seus seguidores serem maioritariamente do sexo 
masculino, mas todo o seu engajamento vir das mulheres. Não existe uma frequência 

específica de publicações que deva ser seguida. É importante encontrar um ponto em 
comum entre a sua capacidade de produzir conteúdos de qualidade e a necessidade 

dos seguidores. Utilize todos os recursos disponíveis na plataforma para gerar 
engajamento e para divulgar seus conteúdos.



13.O que é Marketing de

Influência?
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Marketing de influência é uma estratégia de marketing que conta com ações focadas 
em pessoas que possuem um número significativo de seguidores e, por isso, conseguem 
influenciar opiniões. Nessa estratégia as empresas buscam influenciadores digitais para 

representar sua marca ou divulgar seus produtos para seus seguidores.
O marketing de influência confere às empresas a confiança necessária para modificar 
a percepção das pessoas sobre uma marca e assim influenciar a jornada desse cliente 

no funil de vendas da empresa contratante. Para criar uma ação de marketing de 
influência é fundamental ter objetivos claros, amplo conhecimento sobre o público-alvo,
estar presente nos meios digitais e atento aos influenciadores do seu nicho de mercado
e planejar ações junto aos profissionais escolhidos. Esse tipo de ação gera resultados 

positivos e duradouros quando bem organizadas. Mas é preciso atenção já que um dos 
erros mais comuns é formar contratos com influenciadores que não possuem a mesma 
visão e valores que a empresa. Nesses casos a parceria acaba sendo negativa tanto 
para a empresa como para o influenciador que pode perder seguidores que não se 
conectam com a escolha e acabam criando uma imagem negativa sobre o influencer.

14. Como as empresas avaliam

o Influenciador Digital?

Assim como os influenciadores querem ter resultados em seu negócio de influência, as 
empresas que buscam ações com influenciadores também estão em busca de resultados, 
por isso fazem uma avaliação criteriosa sobre diversos elementos que ajudam a decidir
qual profissional poderá colaborar mais com os objetivos. Em geral as empresa procuram 
por influenciadores que:

   Atendem aos interesses da audiência, ou seja, conversam com o perfil de público que 
a empresa deseja atrair;
   Estão inseridos no mesmo nicho de mercado;
   Que possuam significativo número de seguidores reais;
   Que possuam boa taxa de engajamento nas publicações (uma das formas de identificar 
isso é com o número de comentários e os diálogos gerados entre a audiência e o
influenciador);
   Autênticos (tem estilo e particularidades únicas);
   Que não estejam trabalhando com marcas concorrentes;
   Além disso, as empresas sempre buscam informações de outros contratos já realizados 
para saber como o influencer trabalha.
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Estratégias e dicas que podem ajudar a quem está começando:

1. Escolha um nicho de mercado

Não caia na tentação de querer falar com todo mundo. Isso é impossível e acaba 
gerando problemas de identidade com o público. Então delimite a fatia de mercado 
com quem você deseja se relacionar. Isso ajudará a definir os conteúdos importantes 

e o tom de voz da sua marca, por exemplo.
É importante também para descobrir quais são as principais dificuldades e necessida-

des do seu público, ou seja, quais são os assuntos de maior interesse para ele.

2. Priorize suas habilidades

É impossível oferecer conteúdo relevante de assuntos que você não domina. E falar de
maneira superficial não gera credibilidade, consequentemente não atrai seguidores.

Identifique os assuntos que você mais tem habilidade e conhecimento para gerar 
conteúdos que agregam valor aos seguidores.

3. Crie uma identidade

As pessoas devem reconhecer com facilidade o estilo das suas publicações e para que
isso aconteça você precisa ter uma identidade forte, impactante. 

Parte disso é conseguida com a identificação do público-alvo e de um tom de voz 
consistente.

4. Ofereça conteúdo de qualidade

Quando você já conhece o tom de voz adequado, os assuntos de interesse e tem 
habilidade com o tema, pode começar a produzir conteúdos úteis e interessantes, que

as pessoas queiram compartilhar.
E tenha muito cuidado com a qualidade, tanto do conteúdo como do design das 

publicações. Um digital influencer não pode publicar algo de qualquer jeito, só porque
estava ocupado. Essa é a sua profissão e deve ser levada a sério em respeito, pelo 

menos, aos seguidores.

5. Não tenha medo de dar a sua opinião

Influenciadores não têm medo de falar o que pensam ou de confrontar ideias divergen-
tes. Mas, sempre for fazer isso, use dados para embasar suas opiniões. Assim, além de 
ter mais certeza sobre o que você está dizendo, ainda conseguirá construir mais credi-

bilidade e confiança entre os seguidores.
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6. Interaja com seus seguidores

Inicie conversas, provoque interações, use as ferramentas de perguntas e enquetes dos
stories para saber mais sobre o público e para saber o que sua audiência quer 

perguntar a você. Essas são ótimas opções para aumentar o engajamento e descobrir 
novos temas para seus conteúdos.

7. Tenha atenção ao funcionamento do algoritmo

Até alguns anos atrás o feed do Instagram era cronológico, ou seja, as publicações 
eram apresentadas de acordo com o horário da publicação. Mas com o aumento no 
volume de publicações na plataforma, foi preciso criar regras para determinar o que 

cada usuário vê em seu feed, já que não é mais possível ver tudo.
Algumas regras são bastante conhecidas como:

A proximidade entre as pessoas (amigos e familiares)
O grau de interação do usuário com o perfil da publicação

O cruzamento de dados do Facebook
O tempo médio em que o usuário permanece na rede

Mas essas não são as únicas. Existem muitas que ninguém conhece ao certo. O jeito é
testar e descobrir o que funciona para o seu perfil. Sendo assim, quanto mais você 

criar conteúdos interativos e de interesse com o público, mais suas publicações serão 
mostradas aos seguidores e também como sugestão para quem ainda não segue você.

8. Tenha uma estratégia de conteúdo

O influenciador digital é um produtor de conteúdo, podendo ser em imagem, texto, 
vídeo ou qualquer outra forma. Então a sua principal função é produzir conteúdos de 
qualidade para o seu público. Não existe um modelo específico que possa ser seguido 

em todos os casos. Você precisará identificar qual tipo de conteúdo gera mais interesse
no seu público e investir nele mantendo a qualidade. E esse ponto é importante: quem 
determina o norte do seu conteúdo é o público, a sua audiência. É importante manter 

uma frequência adequada que funcione para o seu público e que permita a criação de
conteúdos relevantes.

9. Faça network no seu mercado

Para ser influenciador digital você precisa ser visto, você precisa fazer conexões reais. 
Então crie relacionamentos com outros influenciadores, participe de fóruns, eventos, 

curta e comente posts e stories dos perfis de outros influenciadores e dos seguidores.
Rede social é trabalho! Então, mesmo que você esteja desmotivado, mesmo que você 

não tenha vontade, precisa agir como administrador um negócio que tem obrigações a 
cumprir. Se você interage, curtindo e comentando em outros perfis, se faz comentários 
que agreguem valor à publicação, tanto a audiência quanto o dono do perfil verão, e 

você poderá criar oportunidades e gerar mais engajamento. E não se esqueça de 
responder as interações dos seus seguidores sempre.
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10. Saiba o que falam de você

Utilize ferramentas para ser avisado sempre que o seu nome ou da sua marca for 
citado na internet. Essa é uma das melhores maneiras de avaliar como sua imagem é 

vista por outras pessoas online.

11. Tenha um kit mídia

Um kit mídia é um material criado para você com as informações mais importantes do 
seu canal para empresas que possam se interessar em fechar negócio. Nesse material 
você deverá incluir dados úteis para convencer a empresa interessada que o seu canal 

tem valor e que uma parceria tem grande chance de sucesso.

Insira informações como:

Nicho de mercado
Número de seguidores

Alcance das publicações
Perfil da audiência (sexo, faixa etária, localização geográfica)

Conteúdos de maior sucesso
Cases de alto engajamento

Como você pode colaborar com a marca
Valor

Claro que todas essas informações precisam estar atualizadas e devem ser formatadas
em uma apresentação bonita e impactante, que remeta a identidade visual da sua

marca.


