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01COMO DAR OS PRIMEIROS PASSOS PARA
GERAR RESULTADOS NAS REDES SOCIAIS?

A gestão de redes sociais tornou-se uma oportunidade valiosa e                                   
necessária há já alguns anos. No entanto, há muitas pessoas que utilizam 
as      plataformas para a publicidade do seu negócio com a ideia de que a 
utilização consiste somente em fazer publicações.

Utilizar as redes sociais para impulsionar o seu negócio no mundo das 
unhas é muito mais do que fazer publicações! Nesta nova era das re-
des sociais, mais do que nunca, é preciso construir relacionamentos. Atra-
vés delas é possível estabelecer vínculo, inspirar, ensinar, mudar hábitos,             
fortalecer conexões e até mesmo solucionar desafetos. As redes sociais 
vieram para ajudar e revolucionar o mercado que conhecemos. Seja do 
tamanho que for o seu negócio, ele é feito de pessoas.

As pessoas necessitam de relações e,
para te relacionares, precisas ser social!

Num mercado com inúmeras profissionais de unhas e na atual conjuntura 
de pandemia, as pessoas não querem só que faças publicações, elas que-
rem interações humanizadas e que vão de encontro à realidade. 
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02HOJE AS PESSOAS SÓ ESTÃO
OFFLINE QUANDO ESTÃO A DORMIR.

O Facebook é a rede social mais popular do planeta. Não é novidade que 
a plataforma é a número 1 com mais de 2,6 mil milhões de utilizadores              
ativos. Segundo os dados do relatório Global Digital 2019, os portugueses 
passam, em média, seis horas e 38 minutos do seu dia na Internet, deste 
tempo, duas horas e nove minutos são nas redes sociais.

Nos últimos anos, houve mudanças do famoso algoritmo do Facebook 
que limitou muito o alcance das publicações das páginas profissionais jus-
tamente por conta da perda de seguidores, agora a prioridade é mostrar 
posts de amigos e familiares. Por muitos seguidores que tenhas o teu con-
teúdo só será mostrado para apenas 1% de quem te segue.

Por esse motivo, é de extrema importância investir em algum conteú-
do pago. No entanto, se não tens capital para investir, deverás apostar 
no conteúdo orgânico que chame a atenção da tua audiência, das tuas             
“seguimores” (seguidores + amores).
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O Instagram é uma rede social principalmente visual, onde um utilizador 
pode publicar fotografias e vídeos de curta ou de longa duração através do 
IGTV, diretos, fazer stories, aplicar efeitos e também interagir com publi-
cações de outras pessoas, através de comentários ou ‘gostos’. É uma das 
redes sociais que mais cresceram no mundo desde 2018.

A plataforma disponibiliza uma série de mecanismos para segurar o utili-
zador na sua conta, tais como: stories, inquéritos, gifs, filtros, diretos, fotos 
em formato carrossel, vídeos, partilhas, comentários, entre outros.

Isso porque é uma rede social de retenção, ou seja, quanto mais consegui-
res manter os teus seguidores dentro da tua página, mais o algoritmo do 
Instagram vai entender que estás a utilizar as ferramentas disponíveis de 
maneira correta, reconhecendo que és alguém “fixe” para indicar a outras 
pessoas. Esta é uma ótima forma de conseguir visibilidade e novos segui-
dores de maneira orgânica (sem que precises de pagar por isso).

02HOJE EM DIA, NEM A DORMIR
ESTAMOS OFFLINE.

5



EBOOK HN GRATUITO | GESTÃO DE REDES SOCIAIS

As redes sociais são o canal ideal para a divulgação de tudo que diz res-
peito à estética, por isso, cria conteúdo de qualidade e que valorize o teu 
trabalho! Vejamos então quais são as principais etapas para criação de 
uma estratégia de marketing para as profissionais de unhas. 

03COMO DIVULGAR MELHOR
O MEU NEGÓCIO?

3.1. PLANEAMENTO INICIAL

• Conhece bem a tua área e as necessidades enquanto profissional para que 
o conteúdo esteja de acordo com o que o teu público deseja ver. 

• Cria uma conta profissional no Facebook e associa à conta do Instagram.

• Evita ter muitas redes sociais para não dividir o teu público. 

• Identifica uma linha visual de fotos com qualidade a ponto que as tuas clien-
tes identifiquem a página como tua (criar identidade própria).

• Se não tem logótipo, coloca uma imagem profissional tua no perfil da pági-
na.

• Se vai fazer campanhas de impulsionamento de posts, define um orçamen-
to mensal para ajudar aumentar a tua visibilidade. 

ABERTA COM AS TUAS CLIENTES

• Faz perguntas, pede opinião e escuta tudo que o teu público diz de ti ou 
para ti. Permitir que exista esta interação vai ajudar a criar um bom relaciona-
mento com tua audiência e ainda permite que consigas ter novas ideias sobre 
conteúdos que podem ser úteis.

3.2. MANTÉM UMA COMUNICAÇÃO
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3.3. CRIAÇÃO DE CONTEÚDO

• Cria conteúdo a partir do contacto que tem com as clientes e a sua percep-
ção dos trabalhos e produtos relevantes. 

• Cria um padrão na tua identidade nas redes sociais. 

• Aprende a distinguir uma rede social pessoal da profissional.

• Utiliza mais os stories para mostrar os bastidores / posts mais divertidos. 

• Evita atuar de maneira panfletária (a querer vender), seja qual for a rede 
social. Por exemplo, não deves publicar apenas conteúdos comerciais. Preci-
sas, antes de tudo, criar laços de relacionamento e participação.

3.4. CRIA UMA BASE DE SEGUIDORES 

• Numa ação tão específica como divulgar os teus trabalhos de unhas no 
Instagram, precisarás de seguidores que tenham realmente potencial de se 
transformarem em clientes. Não caias na ilusão das famosas “métricas de 
vaidades”, quando o que conta é a quantidade de seguidores e não de ven-
das.

• Cria campanhas segmentadas para o teu público-alvo, segue pessoas rele-
vantes da área, estimula as clientes a seguirem a tua página e a partilharem 
os teus trabalhos. Tem como meta seguidores segmentados dentro da tua 
área. 

3.5. ACOMPANHA AS MÉTRICAS

• Como o teu perfil é profissional, podes acompanhar a sua estratégia atra-
vés das estatísticas. Medir o seu desempenho é um processo fundamental 
em todas as etapas do marketing digital, inclusive para a sustentação da tua 
produção de conteúdo para as redes sociais. Algumas métricas importantes 
para se analisar são: as visualizações, as participações, as conversões e as 
informações de comportamento do teu público em relação a cada conteúdo 
publicado. Através das métricas, poderás retirar informações poderosas so-
bre o quê, quando, como e de que forma o teu conteúdo impacta melhor na 
tua audiência.
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3.6. FOCO NA PARTICIPAÇÃO DOS TEUS SEGUIDORES 

• Cria posts de alto grau de participação, como inquéritos, passatempos, 
cupões de desconto e outras postagens que sabemos que agitam o público-
-alvo. Faz com que as pessoas falem contigo, ao invés de ficares apenas a 
falar para elas.

04DICAS DE FERRAMENTAS

4.1. CANVA - CRIA IMAGENS PARA A VOSSA PUBLICIDADE

• Se não a mais popular, o Canva é a uma das ferramentas mais utilizadas para 
a criação e edição de designs na internet. A usabilidade é extremamente intuiti-
va, sendo as suas funcionalidades muito eficientes, para além disso existe uma 
versão 100% gratuita.

Existe uma frase exposta na página inicial da ferramenta, que dá uma ideia para 
entender melhor a sua popularidade, “O Canva é amado por iniciantes e ex-
perts, equipas e indivíduos”, pois os recursos oferecidos satisfazem até os pro-
fissionais mais experientes, como os utilizadores do famoso Adobe Photoshop. 
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4.2. QUICK - CRIA E EDITA VÍDEOS RÁPIDOS

• QUIK é um editor de vídeo criado pela GoPro para smartphones e compu-
tadores. Está entre as melhores apps da categoria e consegue captar os me-
lhores momentos do teu vídeo para criar um filme final incrível! Em minutos, 
é possível juntar fotos, vídeos e músicas para a criação diretamente no smar-
tphone. Dinâmico, simples, eficiente e ainda por cima gratuito, não tem como 
ser melhor, não é? 
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Para celebrar o dia Mundial das Redes Sociais a HN pensou em como dei-
xar os teus trabalhos lindos e, assim, melhorar teu posicionamento online.

Assim, apresentamos o LED Ring Light da HN! 

Considerado uma evolução da clássica luz de camarim, o seu formato cir-
cular oferece um grande volume de luminosidade em mais de 180º, o que 
não causa efeito sombra. Desta forma, todos os pontos da imagem são 
preenchidos com luz e é possível ver com clareza os detalhes e as cores 
dos teus trabalhos de unhas. Uma qualidade visual profissional que se tra-
duzirá, certamente, num aumento de clientes.

05LED RING LIGHT:
O NOVO PRODUTO DA HN

Para o encomendar, basta aceder
à nossa loja online em                                                          
www.hnportugal.com/ringlight.

P.V.P.: 49,90 Euros
(IVA incluído).
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