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Introdução
O design de uma peça de redes sociais nem sempre recebe a devida
atenção por parte dos criadores de conteúdo. Principalmente quem
está começando a empreender e realizar todo seu trabalho de marketing sozinho, desde a ideia do conteúdo até a versão ﬁnal publicada
nas redes.
Com cada vez mais gente produzindo conteúdo e as pessoas cada vez
mais expostas a imagens de todos os tipos, uma boa harmonia visual
em seus posts pode fazer toda a diferença na conquista da atenção de
sua audiência.
Este e-book traz alguns conceitos básicos de composição visual que
durante meus mais de 13 anos dedicados ao design, pude perceber
que fazem a diferença entre uma peça interessante e uma peça que
passe despercebida no rolar do feed. E estes conceitos podem ser
usados por você, mesmo que edição de imagem não seja seu ponto
forte!
E ai, bora criar?

@guttopaixao
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Traduza em imagens
seus conceitos
Quando se trata de produzir conteúdo visual, não falamos somente de escolher uma boa imagem, criar uma boa composição ou usar uma fonte bonita.
Falamos acima de tudo de traduzir conceitos em imagem. Este é o primeiro
ponto.
Antes de começar qualquer trabalho visual, é preciso pensar em 3 coisa: o que
queremos que as pessoas sintam ao ver aquela imagem, o que queremos que
elas pensem e o que queremos que elas façam.

Veja a imagem ao lado:

BATEU A FOME?

Emoção:
Sinto que tenho fome.

Pensamento:
Poderia comer isso!

Ação:
Quero pedir agora!

PEÇA AGORA!

Entende que é uma condução? Nossas imagens servem para conduzir o pensamento de que vê até onde queremos. É como se contássemos uma história.
Então, sempre que for criar um post ou conteúdo visual, lembre-se do que
espera que as pessoas que o vêem sintam, pensem e façam. E deixe claro isso
para elas, escolhendo os elementos visuais e a forma de compor sua imagem.

@guttopaixao
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Menos é mais:
Poluição visual
Um conceito importante de frisar é o volume de informações que você deve
colocar em sua imagem.
Nem sempre muita informação é um fator positivo para quem está vendo. Na
verdade quase nunca é. Então, diminua as informações, não só de texto.
Fontes excessivamente trabalhadas ou com muitos elementos, combinação de
muitas cores, fotos com muitos elementos ou o tumulto de informações podem
comprometer o resultado de seu conteúdo, uma vez que estes excessos podem
afastar a visão do seu seguidor. Veja o exemplo.
Tente sempre dividir as informações entre a imagem e legenda do post. Ou crie
vários imagens para dispor o conteúdo. Aﬁnal, as pessoas têm cada vez menos
disposição em ler textos longos. Ainda mais nos feeds de redes sociais
Aposte também mais em imagens e menos em textos. Elas são mais rapidamente compreendidas e podem gerar mais conexão com seus seguidores.

Yoga
DESCUBRA UMA
NOVA FORMA DE
CUIDAR DE VOCÊ!

Faça

Yoga
DESCUBRA UMA
NOVA FORMA DE
CUIDAR DE
VOCÊ!
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Informações
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(11) 09808.0120
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Entenda as medidas
do canal
Este e-book é focado em conteúdos digitais, então vamos falar destas plataformas, e nos ambientes digitais, a medida que precisamos conhecer é o pixel.
Um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels com várias cores formam a imagem inteira. Sua abreviatura é px e
você a encontrará na maioria dos softwares de edição de imagem. As resoluções de tela (de smartphones, tablets e monitores) são medidas em Pixels.
Assim, as medidas de mídias para redes sociais também.
Para o Instagram, por exemplo, é
recomendado imagens com
1080x1080px para imagens quadradas do feed e 1080x1920px
(verticais) para os stories.

1080px

FEED
1080px

Dando uma busca rápida no google
você facilmente encontra guias de
tamanhos de imagens para as principais redes sociais.
O importante é quando for criar
suas imagens, é estar atento à estas
medidas pois imagens em medidas
muito maiores podem gerar problemas de peso e carregamento (principalmente em conexões mais
lentas) e imagens abaixo desta
medidas costuma parecer “estouradas”, com pouca qualidade, o que
compromete a mensagem, a leitura
e a visualização de seu conteúdo.

@guttopaixao
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STORIES

1920px
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Margens de respiração
Um dos maiores erros de quem cria conteúdos visuais sem ser um especialista
em design ou sem as noções básicas, é se esquecer que os elementos precisam
de espaço entre eles.
É o que chamamos de margens de respiro. Ajuda a dar maior visibilidade dos
itens e facilita a leitura da imagem como um todo.
Este espaço entre elementos também é responsável pela leveza da peça e é, ao
mesmo tempo, item essencial para o conceito. Por exemplo, onde tenho muitas
áreas de respiro, é possível gerar a sensação de limpeza e suavidade. Por outro
lado, poucos espaços e margens, pode transmitir a sensação de peso e desleixo.
Então, muita atenção à este detalhe. Veja os exemplos:

Cresça nas
Redes Sociais
Tenha uma
estratégia
completa de
Marketing
Digital.
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Contraste de cores
e leitura
Um bom contraste de cores pode até fazer parte da estratégia de atração visual
de seus posts, porém, no que diz respeito à leitura de textos sobrepostos à
cores, nem sempre o resultado é interessante.
Algumas cores em contraste com outras causam efeitos visuais que diﬁcultam
a leitura do texto e consequentemente a apreensão do conteúdo ali disposto.
Veja o exemplo
Vale lembrar que não há fórmulas secretas aqui. Testem sempre as combinações e lembrem-se de checá-las com outras pessoas pois diferentes visões
podem captar a imagem de maneiras distintas, gerando assim ruído na comunicação da mensagem. Na dúvida, aposte em contrastes mais tradicionais. Cores
escuras X Cores claras pode ser sempre uma boa solução.

Até

Até

80%

80%

LI
QUI
DAKids
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QUI
DAKids

de Desconto
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Contraste com
o fundo
Além das cores, o texto muitas vezes estará sobrepondo uma imagem. Muitas
vezes esta imagem terá alguns detalhes ou contrastes de áreas claras e escuras
que diﬁculta a leitura do texto por ser impossível separá-lo do fundo.
Essa confusão pode ser evitada testando diversas cores para ver quais contrastes ﬁcam melhor sobre aquele fundo ou, em alguns casos, pode ser necessário
criar algum elemento que realmente separe o fundo e o texto. Este elemento
pode ser uma caixa, uma sombra ou uma borda no texto. Teste e descubra a
melhor combinação.
Outra coisa que pode ajudar a resolver este problema é escolher fontes mais
grossas e robustas, cuja áreas de leitura sejam mais fáceis de identiﬁcar em
meio às imagens.

Experimente
esse sabor

O MELHOR
CAFÉ DA
REGIÃO
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Posição do texto
Na construção de sua imagem, uma coisa importante de se atentar é a posição
de seus textos.
Muitas vezes os problemas anteriores de contraste de cor e com o fundo
podem ser resolvidos movendo o texto para outro ponto na imagem.
Além disso, vale observar o equilíbrio total da imagem levando-se em consideração o fundo, os elementos de texto e quaisquer outros objetos que venham a
constituir seu design.
Distribua seu texto em pontos onde favoreçam a leitura, dividam o peso e
facilitem a percepção do todo, como no exemplo.

15 de Maio
DIA INTERNACIONAL

DA FAMÍLIA

15 de Maio
DIA INTERNACIONAL

DA FAMÍLIA
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Linhas de estrutura
Alinhe objetos criando linhas de estrutura que fornecem sustentação ao seu
conteúdo e promovem a harmonia no espaço disponível.
Estas linhas não são visíveis mas são perceptíveis quando bem construídas e
pensadas. Por outro lado, um descuido com essa parte pode gerar sensações
ruins em quem está vendo sua imagem. O desalinhamento, quando não é proposital e estratégico, pode criar uma sensação de desleixo e derrubar a conﬁança de seu interlocutor.
Escolha bem onde estas linhas vão estar e as use em todos os sentidos, criando
estruturas verticais, horizontais e diagonais. Isso dará solidez a suas composições e deixará tudo com uma cara mais proﬁssional.

SUAS
MELHORES
PLAYLISTS
ESTÃO AQUI
Experimente por
3 meses grátis e
apaixone-se
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Não use muitas fontes,
de muitos estilos
Reduza a quantidade de fontes a 3 no máximo. E que tenham coerência com
seu conceito e entre elas. Cada tipograﬁa traduz algo, como leveza, solidez,
modernidade, tradição, etc.
Tente entender o que cada fonte traz, pensando em como geralmente ela é
aplicada. Uma fonte com características conservadoras não deveria estar em
uma peça que evoque a inovação e o futuro, assim como uma fonte e de difícil
leitura não deveria compor o texto principal de qualquer peça.
Tente deﬁnir sua tipograﬁa padrão e use sempre o mesmo conjunto de fontes,
pois assim você garante identidade e facilita o reconhecimento de seus
designs.
PRINCIPAL

Força para as chamadas
SECUNDÁRIOS

Leveza para textos mais extensos ou
que ocupem mais espaço na peça.
DESTAQUES

Visual mais chamativo
@guttopaixao
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Use a hierarquia
de tamanhos
Use tamanhos diferentes de fontes para conseguir tanto combinações estéticas interessantes quanto hierarquizar as informações dando mais importância
e visibilidade aos textos de maior tamanho e deixando os menores com menos
importância representativa no todo.
Isto garante boas possibilidades de criação de elementos visuais e blocos de
texto melhor distribuídos na imagem. Aliado ao que aprendemos anteriormente sobre fontes e texto, pode ser o grande diferencial de sua imagem. Conﬁra o
exemplo.

E por último este!

ESTE TEXTO

VOCÊ LÊ

PRIMEIRO
ESTE VOCÊ

LÊ DEPOIS

Em boa parte das pessoas a leitura se dará nesta ordem,
mesmo que as posições sugiram uma leitura diferente.

@guttopaixao
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Fuja dos clichês
e templates
Tente se diferenciar. Templates não são ruins, e muitas vezes te ajudam a ter um
bom design de maneira rápida. O problema é manter a consistência visual
tendo em vista que a maioria dos templates tem apenas uma imagem com
aquela identidade. Replicá-la para outros tipos de peças pode ser trabalhoso e
demorado, o que acaba indo contra a facilidade de se usar um template.
Lembre-se que os mesmos templates que estão disponíveis à você, podem ser
usados por qualquer pessoa, inclusive seus concorrentes.
Tente também explorar imagens que não caiam em clichês. Quando falamos o
termo empresário por exemplo, o senso comum nos traz uma imagem de um
homem branco de meia idade engravatado. Mas e se usássemos uma mulher
negra vestida com roupas menos formais? Este é um perﬁl diferente de empresária, que talvez se conecte melhor com sua audiência, além de diferenciar-se
de tantas outras imagens que o senso comum produz.
Faça estas experiências!

Solução
para o seu
negócio

@guttopaixao

Solução
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Revise seu texto
Nunca se esqueça dessa parte. Não adianta nada você melhorar seu design em
100% se os textos nas imagens estiverem com enormes erros de graﬁa. Isso
mata todo o nosso trabalho até aqui.
É fácil resolver a maioria destes problemas. Escreva seus textos em um editor,
tipo word ou o docs do Google (que além de gratuito é online e salva automaticamente seus trabalhos).
Use as ferramentas de revisão próprias destes editores. Grande parte dos
erros morrerão ali.
Se ainda não estiver conﬁante com relação à gramática ou algo assim, peça
ajuda: ao Google (jogue o termo ou expressão que está usando na busca e veja o
que ele vai te sugerir) ou à algum amigo que tenha um bom conhecimento e
domínio da língua.
Erros acontecem, mas com um processo de revisão, você os reduzirá signiﬁcativamentes!

@guttopaixao
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Conclusão
Um bom design mora, não só no talento de quem está desenvolvendo, mas no
conhecimento de quem está executando a ideia. Lembre-se sempre de aprender observando.
Acompanhe as grandes marcas do mercado, veja perﬁs cuja estética te agrada e
siga proﬁssionais do design e do marketing que disponibilizem conteúdos
sobre o visual gráﬁco nas redes sociais. Além disso, sempre busque inspirações
em fontes diversas e crie um banco de referências ( o pinterest é ideal para essa
função!).
E lembre-se acima de tudo de ser verdadeiro com relação a sua marca e sua
audiência.
A imagem atrai, o texto convence e o conjunto se transforma em vendas!
Crie sem medo e revise este e-book sempre que sentir-se perdido durante
uma criação ou inseguro quanto ao resultado de uma peça. Veja entre todos os
itens se algum deles é a fonte de seu incomodo.
Espero que este guia realmente te ajude a evoluir no design de suas postagens
e ﬁque a vontade para me chamar em meu perﬁl do instagram e contar o que
achou dele!
Um grande abraço e bora criar!

@guttopaixao
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