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RESUMO 

 

Os blogs de moda deixaram de ser apenas um fenômeno virtual tornando as 
blogueiras formadoras de opinião e influenciadoras para seus leitores. O presente 
projeto experimental propõe definir quais as melhores estratégias e ferramentas que 
blogueiras, que possuem pouco conhecimento sobre marketing digital, podem 
utilizar para aumentar o alcance e engajamento de seus blogs. Para isso, 
desenvolvemos um guia de marketing digital para blogueiras de moda, recorrendo 
às teorias do marketing 4.0 e estudos sobre redes sociais.  
 
Palavras-chave: Marketing digital, Blogs de moda, Moda, Redes sociais 
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ABSTRACT 

Fashion blogs are no longer just a virtual phenomenon, making bloggers opinion 
formers and influencers for their readers. This experimental project proposes to 
define the best strategies and tools that bloggers, who have little knowledge about 
digital marketing, can use to increase the reach and engagement of their blogs. To 
this end, we developed a digital marketing guide for fashion bloggers, drawing on 
marketing 4.0 theories and social networking studies. 
 
Keywords: Digital marketing, Fashion blogs, Fashion, Social network 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trará o conceito de blog como uma ferramenta que 

proporciona diversas maneiras de aprendizagem, onde o escritor expõe de uma 

forma mais pessoal sobre determinado assunto. No caso dos blogs de moda, se tem 

um padrão, tanto do site em si, quanto em relação aos artigos e temas, os 

consumidores desse conteúdo já se acostumaram com a forma que os blogueiras 

falam e escrevem. Entre o boom dos blogs e os dias atuais, teve-se o surgimento e 

a ascensão das redes sociais. Espaços que dão “a possibilidade de expressão e 

sociabilização através das ferramentas de comunicação mediada pelo computador” 

(RECUERO, 2007, p.24). Os blogueiras começaram então a utilizar essas redes 

sociais como ferramentas para divulgação de seus blogs. 

Os blogs mais conhecidos possuem uma equipe ou contratam agências para 

criar estratégias de marketing, mas a maioria dos novos blogs que surgem apenas 

replicam os métodos mais comuns de divulgação.  

Segundo Jon Reed (2012, p.17), o mais importante para quem quer se 

consolidar no meio digital é identificar sua comunidade, saber onde ela está e utilizar 

de ferramentas apropriadas para alcançá-las. Foi esse o problema que 

identificamos: as blogueiras que possuem pouco conhecimento de marketing digital 

seguem padrões utilizados por blogs de moda de sucesso, sem se atentar em que 

cada blog, cada nicho, necessita de estratégias de marketing específicas, por isso 

foi pensado em um material para os blogueiras que não possuem conhecimento em 

marketing digital possam utilizar e adaptar as redes sociais para divulgar seus blogs 

e o engajamento. 

A inquietação que surgiu para a iniciativa de criar esse material veio de uma 

das pesquisadoras que, ainda na adolescência, tinha o desejo de criar um blog de 

moda, mas como o acesso a materiais sobre criação de blog e marketing digital que 

a ajudassem era limitado ou de difícil compreensão para pessoas leigas, a 

pesquisadora desistiu da idéia e agora que ela detém esse conhecimento, ela quis 

criar esse material para que outras meninas não desistissem de seus blogs ou de 

divulgá-los por não ter muito conhecimento sobre marketing digital. 
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Como objetivo geral desse trabalho é criar um e-book que será o material 

inicial sobre marketing digital para blogueiras de moda que não possuem 

conhecimento sobre assunto, abordando os temas de forma sucinta e objetiva. 

Objetivos específicos iremos: Apresentar os melhores métodos de melhorar a 

audiência dos blogs e aumentar o engajamento nas redes sociais dos mesmos. 

Durante o projeto analisamos no primeiro capítulo a trajetória do marketing 

até o marketing 4.0, o surgimento dos blogs e suas mudanças no decorrer dos anos. 

Também apresentamos as redes sociais mais indicadas para divulgar os blogs de 

moda e os métodos que blogueiras podem utilizar para aumentar sua audiência, 

sejam eles organicamente ou pagos. 

No segundo capítulo conceituamos o que é um e-book e como ele é utilizado 

no marketing como meio de fortalecimento de marca e apresentamos o “Guia de 

marketing digital para blogueiras de moda”  

No terceiro capítulo mostramos o relatório do e-book, como a Amén Fashion! 

foi criado, suas justificativas e inspirações para o guia e, também, explicamos sobre 

o objetivo de cada capítulo do material. 

O E-book “Guia de marketing digital para blogueiras de moda” surgiu através 

do estudo da importância de se utilizar estratégias de marketing digital para divulgar 

os blogs de moda e realizar o sonho de pessoas que querem se estabelecer nesse 

mercado. Com uma linguagem já conhecida pelas blogueiras, nós guiaremos essas 

pessoas pelo mundo do marketing, oferecemos dicas de conteúdo, ensinamos a 

melhor maneira para ranquear no Google, aumentar engajamento nas redes sociais 

e a utilizar o Pinterest como forma de atrair mais visitantes para os blogs. 

A intenção com esse material é iniciar uma série de e-books e materiais 

online da marca Amén Fashion! cujo o propósito é dialogar com blogueiras de moda 

e ajudá-las a superar a barreira da falta de conhecimento em marketing. Nos perfis 

da marca no Instagram e no Pinterest serão postadas dicas de marketing digital e 

marketing de conteúdo. Tudo isso para que futuramente, a Amén Fashion! seja uma 

referência de marketing digital pra blogs de moda. 

 

2 OS CONCEITOS ESTRATÉGICOS DO MUNDO DIGITAL 

 

No decorrer desse capítulo serão apresentadas as mudanças que ocorreram 

do marketing tradicional ao marketing 4.0. A maneira como marcas mudaram sua 
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percepção em relação aos consumidores, pois agora, eles utilizam as redes sociais 

para expressar suas opiniões e trocar informações. 

A sociedade em que vivemos está em constante evolução, cada vez mais 

digital e globalizada, as relações dos indivíduos e suas escolhas vêm mudando e se 

modernizando com o tempo. No marketing, não é diferente, sendo elas: "as grandes 

mudanças do marketing centrado no produto (1.0) para o consumidor (2.0) e, enfim, 

para o marketing centrado no ser humano(3.0)" (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p. 63), até que chegamos ao marketing 4.0 onde o digital 

somente não é suficiente para o marketing, pois as pessoas baseiam suas escolhas 

como consumidores não somente no que se vê online, mas também o off-line como 

influência na escolha do produto ou serviço. E é nisso que consiste basicamente a 

idéia do marketing 4.0.(KOTLER) e a conversão da interação online e off-line pois o 

digital não é suficiente, ele complementa a interação máquina a máquina e aumenta 

a conectividade pessoa a pessoa. No marketing 4.0, o digital e o tradicional 

coexistem na busca da defesa da marca pelos clientes como apontam Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017). 

A internet e, principalmente, as redes sociais são ferramentas cruciais na vida 

dos consumidores nessa nova jornada de consumo. À medida que os hábitos dos 

consumidores se modificam, a forma de escolha na hora da compra também é 

alterada. O mercado enxerga o novo caminho do consumidor como os 5 A’s 

(assimilação, atração, arguição, ação e apologia) e que na chamada era pré 

conectividade apresentada por Kotler (2017), o consumidor determinava sua atitude 

em relação às marcas e já nesse novo caminho o consumidor é influenciado pela 

“comunidade” ao redor. Empresas, que apareciam no mercado, principalmente, em 

comerciais televisivos, estão, agora, vendo seu público dar mais credibilidade na 

opinião de seus familiares, vizinhos, amigos e comentários online do que nas 

propagandas de televisão. Os comerciais na televisão não são mais suficientes para 

convencer o consumidor a escolher determinada marca, mesmo o consumidor 

dentro da loja faz uma pesquisa online sobre o produto de interesse: o online e off-

line se complementam.  

Nota-se que as mudanças no mercado de compra promoveram 

conseqüentemente, alterações também na parte de venda, o que fez com que as 

empresas mudassem as formas de ver e tratar seus clientes. A interação do cliente 

com a marca não acaba após a compra, com os meios online, essa interação se 
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expande, o cliente pode se tornar um admirador ou um defensor da marca1, como 

também pode mostrar sua insatisfação ali.  A forma de atrair o cliente para a compra 

também acompanhou essa evolução, as marcas fazem das redes sociais uma 

vitrine, expõe seus produtos, fazem campanhas online, divulgam seus preços e 

assim chamam a atenção dos clientes. A maneira em que o mercado entra mais 

nessa era digital, "embora as empresas online tenham conquistado uma fatia 

significativa no mercado nos últimos anos, não acreditamos que irão substituir por 

completo, as empresas off-line" (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017 p. 37). 

Tais mudanças não significam uma mudança completa do mercado, mas traz para 

as marcas um desafio para inovar e mudar seu comportamento com o consumidor.  

 

2.1 OS DESAFIOS DA INOVAÇÃO DO MARKETING NO MERCADO DIGITAL 

 

A relação de consumo entre o cliente e a marca deve ser mais do que 

simplesmente consumir e satisfazer a necessidade do cliente; as marcas têm 

buscado maneiras de fidelizar seus consumidores, fazendo com que além de 

clientes eles se tornem defensores da marca. No momento em que as empresas 

começaram a notar as mudanças no mercado, elas tiveram rapidamente que tomar 

suas posições em relação às vendas e posicionamento online. "A conectividade nos 

fez questionar muitas teorias dominantes e grandes pressupostos que havíamos 

aprendido sobre consumidor, produto e gestão da marca" (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p. 34).  

A conectividade aproximou o consumidor das marcas e tenta fazer dessa 

relação a mais sólida possível com o passar dos anos. A fidelização desse cliente 

independe de ele voltar ou não a comprar produtos ou adquirir serviços dessa marca 

e sim dele se tornar um defensor da marca tanto nos meios online quanto off-line, 

podendo assim influenciar outras pessoas ao seu redor. Quando a marca consegue 

então alcançar tal nível de satisfação do cliente, ela ganhou, então, um defensor da 

marca. Em muitos casos, a chamada propaganda “boca a boca” passa ao cliente 

maior credibilidade do que os comerciais preparados pela marca.  

 
1 Os defensores são definidos pela paixão que tem pela marca. Não é um número absoluto e o 
tamanho da sua paixão, depende de vários fatores. Mesmo com um público pequeno sua capacidade 
de influenciar comportamentos é maior.  
Disponível em https://www.ideiademarketing.com.br/2015/02/02/influenciadores-x-defensores-da-
marca-principais-diferencas/. Acesso em 05. Dez. 2019. 

https://www.ideiademarketing.com.br/2015/02/02/influenciadores-x-defensores-da-marca-principais-diferencas/
https://www.ideiademarketing.com.br/2015/02/02/influenciadores-x-defensores-da-marca-principais-diferencas/
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Uma nova forma de comunicação e interação de consumidores, uma nova 

geração de consumidores vem surgindo, os chamados netizens (cidadãos da 

internet), "(...) os netizens são conectores sociais. Quando se empolgam e se 

comprometem com uma marca, os netizens se tornam o fator social" (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p.55 - 56). O papel dos netizens na Internet facilita 

na busca de informações, pois com sua participação ativa eles inserem na rede 

informações e dados importantes e cruciais para a decisão de compra de outros 

consumidores. No entanto nem todas as pessoas que tem acesso à Internet são 

consideradas netizens, pois dentro do cenário da Internet ainda há aqueles que são 

considerados apenas espectadores, sem participação ativa. Os netizens têm a 

ciência da importância e relevância do conteúdo que eles movimentam. Suas 

opiniões são capazes de influenciar positivamente ou negativamente outros 

consumidores. 

Uma das maiores plataformas que os netizens utilizam para expressar sua 

opiniões é o blog, pois desde sua criação, ele se tornou uma rede social com 

relevância para os leitores, sendo seu conteúdo influenciador de decisões. 

 

2.2 O VALOR DO CONTEÚDO DO BLOG 

 

Existem diversas formas de comunicação online e off-line e uma delas é o 

blog. O blog é uma plataforma de interação social por meio da internet que permite 

que seus usuários expressem suas opiniões sobre determinados assuntos através 

de posts e permite que seus leitores adicionem ou não comentários sobre esses 

conteúdos, o que gera uma interação do leitor com o autor ou com outros leitores. 

O blog surgiu em dezembro de 1997 e foi desenvolvido pelo americano Jorn 

Barger, que criou uma plataforma para que as pessoas pudessem relatar sua vida e 

seus interesses na internet (AMARAL, 2009, p. 28). Inicialmente, a plataforma foi 

nomeada de "Weblog", mas como as pessoas pronunciavam esse nome de forma 

errada, a palavra "weblog" foi encurtada e se tornou o conhecido termo "Blog". 

Schmidt (2007, p. 1409) define os blogs como: 

 

Websites frequentemente atualizados onde o conteúdo (texto, fotos arquivos 
de som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem 
cronológica reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de 
comentar em qualquer postagem individual, que são identificados com uma 
URL única.  
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No início dos anos 2000, os sites começaram a fazer atualizações onde ficava 

mais fácil o acesso aos blogs, como a criação do sistema de busca Technorati, 

(Figura 1) criado em 2002, site de busca especializado apenas em blogs, 

diferentemente do Google que é um site de buscas em geral na web. 

 

Figura 1 – Print do site de busca Technorati 

 

Fonte: https://technorati.com/ 

 

Atualizações, assim, fizeram com que os diários virtuais se popularizassem e, 

em 2006, o número de blogs dobrava a cada cinco meses e meio, de acordo com 

dados do State of the Blogosphere2. No Brasil, os números também cresceram e, 

em 2007, o número de blogs passava dos 3 milhões. 

 

Em relação ao Brasil, estima-se que há 3 entre 6 milhões de 
blogueiros/blogs e 9 milhões de usuários (as estatísticas variam 
muito em fontes como Ibope/NetRating, Intel, entre outras), o que 
correspondem a quase metade dos internautas ativos no país. 
(AMARAL, 2009, p. 11) 

 

Em pesquisa realizada, em 2017, pela empresa BigDataCorp. 3 , existiam 

cerca de 10 milhões de sites ativos no Brasil e mais de 55% deles são blogs, 

contabilizando 5,5 milhões de blogs ativos e o tema que lidera essa lista são os 

blogs de moda (1,81%), seguido pelos de tecnologia (1,76%) e os de cultura (1,6%).  

Com o crescimento no número de blogs, vários autores como Ali-Hasam e 

Adamic (2007), Marlow, (2006) e Recuero, (2003) começaram a compreender os 

blogs como ferramentas de comunicação e vão analisá-los a partir das redes sociais 

 
2Série produzida pela empresa Technorati, que registra a ascensão e evolução dos blogs desde 
2004. Os dados analisam crescimento de números de blogueiros, audiência dos blogs e melhora do 
conteúdo postado. 
3Disponível em: https://revistlivemarketing.com.br.  Acesso em 15. out. 2019 

https://technorati.com/
https://revistlivemarketing.com.br./
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constituídas através das trocas de comentários e links (AMARAL, 2009, p.37). 

Através das análises, os pesquisadores entenderam que os blogs são ferramentas 

de publicações que também possuem impacto social e auxilia na construção de 

estruturas sociais por meio de troca de comentários. (MISHNE; GLANCE, 2006). 

A própria estrutura de um blog a torna algo mais próximo de seu público. 

"Outro aspecto decorrente da apropriação dos blogs como ferramenta de 

comunicação é a constituição de estruturas sociais." (AMARAL; RECUERO; 

MONTARDO; 2009, p. 36) A forma de interação entre o autor e o leitor por meio de 

publicações e comentários transmitem uma relação social. Os blogs englobam 

diversos assuntos, podem ser jornalísticos, esportivos ou até mesmo utilizados como 

uma espécie de diário virtual. Compreendendo essa relação como uma forma de 

interação social, foi possível então a observar que quanto maior a quantidade de 

comentários ou troca de link entre os Weblog maior é a sua valorização. 

Tendo percebido essa tendência de mercado, as empresas então 

encontraram nesse meio uma nova ferramenta não só de comunicação como 

também de propagação de informação e uso de imagem. "Outros usos analisados 

apontam para os blogs como forma híbrida de entretenimento, divulgação de 

informação e de marketing" (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.41). 

O número de blogueiros, como são chamados os autores de blogs estão 

aumentando a cada dia. O sucesso dos blogs atraiu também a atenção de empresas 

e marcas que começaram a anunciar e comprar espaço nos blogs, para divulgar 

suas marcas e produtos. Essa mercantilização dos blogs desagradou os pioneiros 

na plataforma, que utilizavam os blogs como uma poderosa ferramenta de 

comunicação em massa e uma forma de resistência contra a mídia e o governo. 

A premissa então é "os blogs mostraram aos produtores de conteúdo que 

havia um público ávido por acompanhar páginas atualizadas constantemente" 

(AMARAL; RECUERO; MONTARDO; 2009, p.106). A monetização e a 

mercantilização desse espaço que desagradou muito os seus pioneiros, pois o 

espaço tem sido vendido por blogueiros muitas vezes visando somente uma "boa 

colocação no ranking dos sites de pesquisa” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO; 

2009; p.98) para eles isso fez, com que os blogs perdessem certa credibilidade. 

Porém, os blogs de moda foram um dos temas que se fortaleceram com essa 

mercantilização dos blogs e se tornaram pioneiros no mercado, sendo o primeiro 

segmento de blog a começar a usá-lo de forma profissiona 
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2.2.1 O surgimento dos blogs de moda no Brasil 

 

Os blogs de moda surgiram no Brasil em 2006. Aos blogueiras da época, 

inspiradas pelo movimento iniciado nos Estados Unidos e Europa, começaram a 

postar seus “looks do dia", suas apostas para as tendências e a compartilhar seus 

conhecimentos. 

Os blogs de moda são publicações temáticas (pessoais ou coletivas) 
disponibilizadas gratuitamente na Web, que tratam de assuntos que 
circunscrevem a moda (comportamento, consumo, tendências, coberturas de 
fashion weeks ou coleções, estilo, design, beleza, música, celebridades, 
entre outros afins) de forma opinativa, porque desde o ponto de vista dos (as) 
autores – profissionais da área, estilistas, consultores, jornalistas ou 
interessados no tema –, tanto no que diz respeito à escrita (quase sempre 
acessível, simples e descontraída), quanto à abordagem dos temas 
(HINERASK, 2010, p. 7). 
 

Os primeiros blogs (Figura 2) do segmento criados em 2006 foram “(...) o Moda para 

ler (http://www.modapraler.com/), da jornalista Laura Artigas, em janeiro; o Oficina 

de Estilo (http://www.oficinadeestilo.com.br/blog/), das consultoras de estilo e 

imagem Fernanda Resende e Cristina Gabrieli, em fevereiro” (HINERASKY, 2010, p. 

9). A popularização da internet comercial que levou também à popularização da 

divulgação dos eventos, desfiles de moda e coleções através dos blogs e 

possibilitou a democratização do setor, já que iniciou um processo de divulgação 

acelerada dos desfiles nas novas plataformas multimídia e nas tradicionais uma 

adaptação. A partir daí os números de blogs de moda brasileiros cresceram 

rapidamente e, nesse processo, foi inevitável que a imprensa e a comunidade da 

moda começassem a reconhecer o papel e o espaço conquistado pelos blogs e seus 

autores. 

 
Figura 2 – Print dos blogs Moda para Ler e Oficina de Estilo Respectivamente 
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Fonte: http://lauraartigas.com.br/modapraler/indea.php/blog/ e 

https://www.oficinadeestilo.com.br/ 
 

Em 2016, a revista Vogue fez um ranking do TOP 20bloggers mais influentes 

da moda 4 . Na lista havia somente uma brasileira, Helena Bordon (Figura 3), 

(http://www.helenabordon.com/), filha da ex-editora da revista, Maria Donata 

Meirelles. Para chegar a esse resultado, a Vogue explicou que: 

 

(...) foi feito um levantamento que incluiu as variantes: número de 
seguidores no Instagram, Twitter, Facebook, Youtube e Pinterest, 
além do tráfego do site; número de colaborações com marcas; que 
tipo de marcas a blogueira se relaciona (das populares as de luxo) e 
também o volume de procura no Google.  

 

Figura 3 – Print do blog ‘Helena Bordon’ 

 
Fonte: http://www.helenabordon.com/ 

 

Helena já era bem conhecida no mundo da moda, antes de criar seu blog ela 

já tinha uma marca de roupas, a 284, mas o amor por moda e viagens a fez querer 

escrever sobre e em 2012, o helenabordon.com foi criado. Considerando que há 

 
4Disponível em: https://fashionista.com/2016/03/style-bloggers-2016 Acesso em 15. out. 2019 

http://lauraartigas.com.br/modapraler/index.php/blog/
https://www.oficinadeestilo.com.br/
http://www.helenabordon.com/
https://fashionista.com/2016/03/style-bloggers-2016
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blogueiras que já estão no mercado há mais de 13 anos, Helena ainda é uma novata 

no mundo dos blogs de moda, mas isso não reflete em seus números, no Instagram, 

por exemplo, Helena possui mais 1 milhão de seguidores e mais de 50 mil usuários 

seguem sua página no Pinterest que geram 320 mil visualizações mensais na rede 

social (Figura 4).5 

Figura 4 – Print das redes sociais de Helena Bordon Instagram e Pinterest respectivamente 

 

Fonte: https://www.instagram.com/helenabordon/ e https://br.pinterest.com/helenabordon/ 

 

De acordo com dados do Alexa Rank6, em 2017, o Brasil ocupava a 8ª 

posição na audiência dos blogs de moda e beleza. Alguns blogs tiveram sua 

audiência dobrada, em relação à 2015. 

Esse crescente número de blogs fez com que a comunidade da moda 

reconhecesse as blogueiras como detentoras de conhecimento e fez com que elas 

transformassem o hobby em profissão. 

 

2.2.2 Do hobby ao profissionalismo 

 

Uma vez consolidadas como detentoras de conhecimento e mediadoras de 

informação, as blogueiras passaram a chamar atenção da mídia e do mercado de 

 
5 Dados coletados em 01. Nov. 2019 
6Alexa Rank é um sistema de ranqueamento global, desenvolvido por uma empresa subsidiada pela 
Amazon.com, que usa dados de tráfego na web para listar os sites mais populares. 

https://www.instagram.com/helenabordon/
https://br.pinterest.com/helenabordon/
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moda.  

A grande imprensa (tradicional e online) acabou reconhecendo o 
papel e o espaço conquistado pelos blogs e seus autores, ainda que 
no Brasil esse movimento ocorra de forma incipiente. No exterior, por 
sua vez, blogueiros da área já conquistaram outro status e tem até 
livro publicado (The Sartorialist e The Facehunter). Os blogueiros de 
moda são valorizados e têm recebido um tratamento diferenciado 
das marcas e organizadores de Fashion Weeks há anos, pelo fato de 
os designers das marcas já reconhecerem que seus clientes ocupam 
tempo na leitura destes veículos (HINERASKY, 2010, p.11). 
 

A parceria com marcas e acordos comerciais foi responsável por monetizar o 

hobby das blogueiras. Através de posts patrocinados, banner e publieditoriais 

(Figura 5), o passatempo foi se tornando profissão.  

 

Figura 5 – A blogueira Camila Coutinho em campanha para a marca Arezzo 

 

Fonte: https://www.arezzo.com.br/mundoarezzo/novidades/conheca-a-camila 

 

Essa profissionalização das blogueiras influenciou o seu discurso e para 

aumentar seu alcance e conquistar mais seguidores e marcas, elas começaram a 

aprimorar sua linguagem, sem perder a informalidade típica do texto do blog. 

 

São nítidas as grandes mudanças pelas quais passaram esses tipos 
de publicação online, que hoje somam características da escrita de 
diários virtuais, publicidade, jornalismo, manuais de instrução, entre 
outros, configurando-se como um gênero discursivo bastante peculiar 
(TAVERNARI; MURAKAMI, 2012, p. 88). 
 

Em entrevista para a revista Claudia, a blogueira Camila Coutinho, uma das 

pioneiras no ramo dos blogs de moda e blogueira mais lembrada pelas marcas, a 

https://www.arezzo.com.br/mundoarezzo/novidades/conheca-a-camila
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criadora do blog Garotas Estúpidas7 revelou o início da profissionalização da sua 

carreira em 2006: 

Não tinha cartilha para me espelhar. Agi muito intuitivamente. 
Pensava comigo: ‘Olha, isso está certo, isso não está’. Quando fui 
montar a minha primeira tabela de valores, recorri a um amigo, dono 
de uma agência de publicidade, que me deu uma ajuda, conta 
(REVISTA CLAUDIA, 2019). 
 

Camila foi uma das primeiras blogueiras que passaram a delimitar novos 

nichos de mercado, a criar novos espaços de comunicação e a dedicar à vida 

profissional apenas para o blog. Issaaf Karhawi (2016, p. 15) define essa fase em 

que a blogueira vive apenas de seu blog como a fase de profissionalismo: 

 

Se o blog era apenas um hobby, no início, hoje ele é o trabalho 
principal e fonte única de renda das blogueiras. E isso se deu para 
aquelas que conseguiram construir rotinas produtivas, modelos de 
negócio e processos comunicacionais – ganhando dinheiro com 
posts e construindo um veículo de mídia e uma marca. Assim, nessa 
etapa, elas “vivem do blog”, ou seja, são blogueiras em tempo 
integral e já deixaram seus empregos anteriores.  
 

Quando os blogs de moda surgiram, eles tinham o conceito inicial de que os 

conteúdos postados fossem relatos de experiências e opiniões das próprias 

blogueiras, isso gerava uma proximidade entre autor e leitores. Essa legitimidade 

dos discursos feitos por pessoas reais fidelizava as pessoas, tornando-as 

seguidoras, não apenas do blog, mas também de quem os escrevia.  

Há uma diferença entre blogueiras e digital influencers. Blogueira é um termo 

utilizado para se referir a autoras de blog, esse blog pode ou não ter grande número 

de leitores, pode ou não ser referência na sua área de atuação. Já digital influencer 

é o termo utilizado para designar pessoas famosas ou não que formam opinião, 

criam tendências e influenciam outras pessoas pelas redes sociais Nem todos os 

digital influencers possuem blogs, eles podem estar no youtube, twitter, instagram, 

entre outras redes sociais, porém, todas as blogueiras podem ser digital influencers, 

influenciam seu público, mesmo que pequeno, a tomar decisões. 

Segundo a Tudo Orna (2019), a primeira fase em que os digital influencers 

começaram a ganhar destaque foi em seus blogs. O fato de se comunicar em 

primeira pessoa criou um aspecto muito mais pessoal e, automaticamento gerou 

proximidade entre quem cria o conteúdo e quem o consome. 

 
7https://www.garotasestupidas.com/ 

https://www.garotasestupidas.com/
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Essa relação entre blogueiras e leitores chamou a atenção de publicitários, 

pois discursos impessoais já não atraíam mais os consumidores. Lipovetsky (2009, 

p.158) descreve esse método publicitário como publicidade criativa, onde pessoas 

se transformam em marcas e seduzem consumidores: 

É a era da publicidade criativa, da festa espetacular: os produtos devem 
tornar-se estrelas, é preciso transformar os produtos em ‘seres vivos’, criar 
‘marcas pessoa’ com um estilo e um caráter. Não mais enumerar 
performances anônimas e qualidades insipidamente objetivas, mas 
comunicar uma ‘personalidade de marca’. A sedução publicitária mudou de 
registro, agora investe-se do look personalizado — é preciso humanizar a 
marca, dar-lhe uma alma 
 

Em números, o blog Garotas Estúpidas obteve, apenas no mês de setembro 

de 2019, 66.420.00 visitas3 (Gráfico 1), sendo mais de 58% dessas visitas advindas 

do Pinterest e 27% do Instagram (Gráfico 2).  

 

Gráfico 1– Print do total de visitas nos últimos 6 meses no blog Garotas Estúpidas 

 
Fonte: https://www.similarweb.com/pt/website/garotasestupidas.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.similarweb.com/pt/website/garotasestupidas.com
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Gráfico 2– Print das redes sociais que mais enviam trafégo para o blog Garotas Estúpidas 

 
Fonte: https://www.similarweb.com/pt/website/garotasestupidas.com 

 

O Instagram pessoal de Camila já soma mais de 2,5 milhões de seguidores (Figura 

6) 

 
Figura 6 – Print do perfil de Camila Coutinho no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/camilacoutinho/ 

 
 

As grandes marcas e agências começaram a fazer uso dos gêneros de 

linguagem presentes nos blogs de moda e a imagem das blogueiras para se 

comunicarem com seu público. Os números se refletiram em campanhas 

publicitárias e parcerias com marcas de moda e beleza, como a joalheria H. Stern e 

as empresas de beleza Nivea e TRESemmé. Uma de suas últimas parcerias, feita 

https://www.similarweb.com/pt/website/garotasestupidas.com
https://www.instagram.com/camilacoutinho/
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em abril de 2019, Camila (Figura 7) lançou sua coleção para a marca de roupas 

Hering, prometendo trazer sua irreverência para as peças. 

 

Figura 7 – Peças da coleção da blogueira Camila Coutinho para a Hering 

 
Fonte: https://www.hering.com.br/store/camilacoutinho 

 

A estratégia utilizada pela Hering e por essas outras marcas que utilizam 

blogueiras em suas campanhas é a de incorporar aspectos de sua linguagem em 

suas campanhas para gerar confiança em seus produtos, dando alma a seus 

produtos, por meio da imagem da blogueira. 

Para chegar ao nível de relevância onde as blogueiras tenham como 

profissão apenas o blog de moda, deve-se utilizar as ferramentas e estratégias 

corretamente.  

 

2.3 GOOGLE, O MAIOR ALIADO NA DESCOBERTA DOS CONTEÚDOS 

 

Os conteúdos estão na rede para serem vistos. Quem produz, faz com a 

intenção de que alguém que se interesse pelo assunto, busque e O encontre. A 

melhor forma de fazer isso é entendendo o comportamento do usuário, para assim 

conseguir entregar o conteúdo que ele quer. Um dos maiores, se não o maior site de 

buscas da web, o Google se tornou o maior aliado dos produtores de conteúdo. O 

ranking de blogs é algo satisfatório para qualquer blogueira, embora a colocação no 

ranking do Google signifique o sucesso do blog, ela não deve ser o único objetivo.  

Pensando em ajudar os criadores de conteúdo e empresas que estão na 

Internet, o Google criou o Search Engine Optimization (SEO), um conjunto de 

https://www.hering.com.br/store/camilacoutinho
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técnicas que influenciam os algoritmos8 dos buscadores a definir o ranking de uma 

página para determinada palavra-chave que foi pesquisada (RESULTADOS 

DIGITAIS, 2017)9. Essas técnicas abrangem tanto a parte de HTML do site quanto 

ao conteúdo nele postado e ajudam o Google a mapear seu conteúdo e apresentá-lo 

aos usuários. 

Você deve criar um site para beneficiar seus usuários, e qualquer 

otimização deve servir para melhorar a experiência deles. Um desses 

usuários é o mecanismo de pesquisa, que ajuda outros usuários a 

descobrirem seu conteúdo. Com a otimização de mecanismos de 

pesquisa, você ajuda os mecanismos de pesquisa a entenderem e 

apresentarem seu conteúdo (GOOGLE, 2017). 

 

Sendo assim, as blogueiras devem se preocupar com o conteúdo publicado, a 

inserção de palavras-chave e links direcionados para sua página, pois otimizando o 

seu conteúdo, o ranqueamento será uma conseqüência merecida. Pensando nessas 

pessoas que possuem pouco ou nenhum conhecimento em SEO, o Google criou um 

material de dicas 10  para aperfeiçoar seu conteúdo. Para esse projeto foram 

analisadas duas partes desse material, a otimização dos textos nas técnicas de SEO 

e o uso correto das imagens.  

Para criar textos dentro das regras do SEO, a blogueira deve se atentar a 

pontos importantes como: o uso de palavras-chave, sendo elas destacadas no título 

do texto, pois isso impacta nos cliques recebidos, devido a fácil identificação do 

conteúdo da página para os usuários. O uso consistente das palavras-chave durante 

o texto é essencial para o SEO e elas devem estar destacadas em negrito.  

A legibilidade do texto também deve ser clara e as informações devem seguir 

uma hierarquia sobre o que o usuário deve ler primeiro, demonstrando o que é mais 

relevante. Além disso, inserir links para outras páginas do site também é importante, 

porque cria uma navegação intuitiva e possibilita que o usuário conheça várias 

páginas (RADDAR DIGITAL, 2018).11 

Uma outra ferramenta que deve se levar em conta é o Google Imagens, é 

uma das ferramentas mais buscadas no Google, e para as imagens devemos dar 

 
8 “Algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa.” (TECMUNDO, 2009). Disponivel em: 
https://www.tecmundo.com.br/programacao/2082-o-que-e-algoritmo-.htm Acesso em 04. Dez. 2019 
9Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/especiais/o-que-e-seo/ Acesso em 02. Nov. 2019 
10 Disponível em https://support.google.com/webmasters/answer/7451184 Acesso em 30. Out. 2019 
11Disponível em: https://blog.raddar.com.br/marketing-digital/tecnicas-de-seo-entenda-o-que-e-e-
como-usar/ Acesso em 30. out. 2019 

https://www.tecmundo.com.br/programacao/2082-o-que-e-algoritmo-.htm%20Acesso%20em%2004
https://resultadosdigitais.com.br/especiais/o-que-e-seo/
https://support.google.com/webmasters/answer/7451184
https://blog.raddar.com.br/marketing-digital/tecnicas-de-seo-entenda-o-que-e-e-como-usar/
https://blog.raddar.com.br/marketing-digital/tecnicas-de-seo-entenda-o-que-e-e-como-usar/
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uma atenção especial. Para uma otimização das imagens é importante nomeá-las 

utilizando palavras-chave, melhorar em suas legendas e descrever a imagem para 

que ela possa ser indexada pelo bot.12 do Google. 

Em relação a outros métodos, o Google é o mais assertivo para aumentar as 

visitas do blog, pois o usuário que o encontra estava procurando por aquele 

conteúdo através das palavras-chave. Por isso deve se pensar nas redes sociais 

como forma de divulgação, para alcançar pessoas que têm envolvimento com o 

conteúdo do blog, mas não estão procurando por ele nas plataformas. 

 

2.4 AS REDES SOCIAIS E SUAS ESTRATÉGIAS 

 

As redes sociais online têm a função social de conectar as pessoas, e sua 

estratégia para obter sucesso nesse canal deve ser basicamente informar e entreter 

seu público. O conteúdo deve estar onde o público está e com isso destacaram-se 

as redes sociais: Facebook, Linkedin, Pinterest, Instagram, dentre outros. É 

importante saber que onde o público estiver a blogueira também tem que estar, com 

informações e conteúdo específicos para cada plataforma. O retorno também deve 

ser observado, pois se o canal não estiver atingindo o público deve-se mudar de 

estratégia. Um cuidado a ser tomado nesse meio é que deve se criar um 

relacionamento com o público e assim se destacar dos outros perfis na mesma rede 

social.  

Uma característica bastante apreciada pelo público no meio das redes sociais 

é quando não os fazem perder tempo, ou seja, o conteúdo deve ter relevância para 

ele. Uma relação deve ser estabelecida, para isso deve-se interagir com o público. 

Com isso, o primeiro passo foi dado para conhecer a marca, pensando sempre em 

como impactar o público sem fazê-lo perder tempo e direcioná-lo para o conteúdo de 

interesse. Seguindo alguns passos e estratégias as redes sociais podem se tornar 

mais interessantes. Existem três passos de estratégias para seguir e conseguir 

atingir sucesso nesse meio digital nas redes sociais, chamada de automação de 

marketing: esses passos são planejamento, execução e análise. 

O planejamento é a parte que leva mais tempo, consiste basicamente em 

 
12 “O Googlebot nada mais é do que um programa de computador desenvolvido pelo Google com a 
finalidade de rastrear as páginas públicas de toda a web.” (ROCK CONTENT, 2017). Disponivel em 
https://rockcontent.com/blog/googlebot/ Acesso em 11. Nov. 201 

https://rockcontent.com/blog/googlebot/
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segmentar o público que tem comportamento e preferências em comum. A execução 

é a parte que se devem criar tags13 ,para sinalizar os diferentes acontecimentos que 

podem vir a ocorrer e permitir uma interação com seu público. Um exemplo de tags 

mais conhecido e utilizado é a do Instagram, sinalizado através do símbolo “#” e 

nomeado hashtag (Figura 8). 

 
Figura 8 – Print das hashtags no Instagram

 
Fonte: http://instagram.com/ 

 

2.4.1 INSTAGRAM 

 

O Instagram é um importante ponto de contato com o público por ser uma 

rede social interativa. Essa plataforma permite contato com seu público de duas 

formas, através do Feed ou dos Stories. O que deve se fazer é, observar em qual 

formato de entrega está tendo mais resultados e onde se deve investir mais. Pois 

cada área de contato dessa plataforma pode ser aproveitada se trabalhada da forma 

correta. O importante é entender que para cada um desses formatos deve-se criar 

um conteúdo específico. E que o público pode ser atingido de diversas maneiras na 

mesma plataforma. Já que os usuários buscam por temas que lhes interessem, o 

Instagram além de uma rede social para exibição de fotos e vídeos também se 

tornou outra ferramenta para acompanhar, marcas, empresas e tendências do 

momento.  

O feed do Instagram é o local onde se compartilha e conecta os seguidores. 

Nessa parte aparecem as fotos e vídeos que as pessoas que seguimos publicam.O 

Instagram Explore é um recurso da rede social que permite que um “conteúdo 

personalizado e altamente interessante para o usuário seja mostrado diariamente 

em uma aba exclusiva, ele é montado a partir dos interesses dos usuários” (ROCK 

 
13”As tags na internet são palavras que servem justamente como uma etiqueta e ajudam na hora de 
organizar informações, agrupando aquelas que receberam a mesma marcação, facilitando encontrar 
outras relacionadas” (TECMUNDO, 2009). 
Disponível em https://www.tecmundo.com.br/navegador/2051-o-que-e-tag-.htm. Acesso em 11. Nov. 
2019. 

http://instagram.com/
https://www.tecmundo.com.br/navegador/2051-o-que-e-tag-.htm
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CONTENT, 2019)14. Como exemplo de como funciona o feed e a aba explorar no 

Instagram. (Figura 9). 

 
Figura 9 – Print do Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/ 

 
 

O espaço para legenda também pode ser aproveitado na plataforma, e os 

mais variados segmentos da rede aproveitam esse espaço, interagindo com outros 

usuários da rede.  

O poder dessa rede social está se expandindo e a plataforma de marketing 

digital RD Station15, uma das maiores plataformas que automatiza e gerencia ações 

de marketing no país, apontou que, em 2018, a rede social já somava mais de 1 

bilhão de usuários ativos e o Brasil está em segundo lugar no ranking do público 

mais presente, ficando atrás apenas dos norte-americanos.  

O Instagram possui também outras funcionalidades como transmissões ao 

vivo, interações por bate papo e abre espaço para posts patrocinados. Assim como 

nos blogs, o Instagram também tem sua parte monetizada, os posts patrocinados, 

ou publiposts, são as publicações patrocinadas por empresas ou marcas que visam 

atrair o interesse dos seguidores. 

Outra ferramenta utilizada para anúncios dentro da plataforma do Instagram é 

o Instagram Ads, em que nela as empresas anunciam seus produtos ou serviços 

 
14Disponível em https://rockcontent.com/blog/instagram-eaplore/. Acesso em 11. Nov. 2019 
15Disponível https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-gerar-leads-com-o-instagram/. Acesso em 01. 
Nov. 2019 

https://www.instagram.com/
https://rockcontent.com/blog/instagram-explore/
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através de postagem de fotos ou pequenos vídeos, carrossel de imagens e vídeos 

grandes, graças ao IGTV16. O Instagram Ads é um espaço vendido pela própria 

plataforma para que as marcas divulguem para usuários que se interessam por seu 

produto ou serviço. 

 

2.4.2 PINTEREST 

 

O Pinterest é uma rede social criada basicamente para inspirar (Figura 10). 

De modo geral, a rede social pode ser usada para qualquer tipo de inspiração, para 

noivas, decoração, culinária, dicas de limpeza, moda, entre outras. Suas imagens e 

fotos têm links direcionados para sites e blogs sobre os mais variados assuntos. A 

plataforma permite que seus usuários criem pastas para salvar estas inspirações 

ecomo a própriaplataforma disponibiliza17,ela já conta com 300 milhões de usuários 

ativos mensalmente, os "pinners", como são chamados, que somados já postaram 

mais de 175 milhões de imagens.  

Figura 10– Print do Pinterest 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/ 

 

A América Latina tem perto de 2 milhões e o Brasil está no “TOP 5” de 

 
16IGTVé a plataforma de vídeos do Instagram que permite vídeos mais longos (de até 60 minutos) 
(ROCK CONTENT, 2018). Disponivel em https://rockcontent.com/blog/igtv/. Acesso em 11. Nov. 2019 
17 Disponível em: https://newsroom.pinterest.com/pt-br/post/um-lugar-positivo-para-300-milhoes-de-
pessoas.Acesso em 09. Nov. 2019 

https://br.pinterest.com/
https://rockcontent.com/blog/igtv/
https://newsroom.pinterest.com/pt-br/post/um-lugar-positivo-para-300-milhoes-de-pessoas
https://newsroom.pinterest.com/pt-br/post/um-lugar-positivo-para-300-milhoes-de-pessoas
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usuários da plataforma, com cerca de um milhão de brasileiros. A rede social tem 

cerca de 80% do seu faturamento com publicidade. Por causa da sua forma de 

investimento e crescimento estável, é considerado um "unicórnio" (startups que 

valem bilhões) modesto, ao contrário de outros startups que buscam o crescimento 

vertiginoso. Cerca de 55% do total dos usuários da rede se inspiram nela para tomar 

decisão de compra. 

Se for comparada com outras redes sociais "concorrentes" como Facebook 

com 2,3 bilhões, o Pinterest parece pouco relevante em números, mas como já foi 

apresentado, a plataforma já foi criada com a intenção de inspirar e possui um alto 

poder de influência sobre seus usuários (Q. 1), o próprio Pinterest afirmou que cerca 

de 90% de seus usuários se inspiram na plataforma para uma decisão de compra, 

mesmo que um relatório da Mary Meeker18 tenha reduzido esse número para 55%, o 

que já é relativamente alto comparando ao Facebook que possui apenas 12%.  

 

Quadro 01: Números de usuários do Pinterest e porcentagem de influência do Pinterest em 
suas decisões de consumo. 

 
Fonte: https://newsroom.pinterest.com/pt-br/post/um-lugar-positivo-para-300-milhoes-de-

pessoas 

 

O Pinterest é uma importante ferramenta dentro da estratégia do e-

commerce. Sendo assim, a plataforma oferece diversas possibilidades de utilização, 

seja para divulgação da marca, conversão, vendas entre outras. Lembrando que o 

Pinterest é uma plataforma de inspiração, pois além de aparecer é preciso algumas 

estratégias para convencer o público, como utilizações de títulos que chamem a 

atenção nas imagens, fotos que atraiam o usuário. 

Reunindo todas essas informações sobre Google e redes sociais, foi criado 

 
18Mary é ea-analista de valores mobiliários de Wall Street e atualmente seu trabalho principal é sobre 
Internet e novas tecnologias. Ela é a fundadora e parceira geral da empresa de capital de risco Bond 
Capital. Fonte: https://www.cnbc.com/2019/06/11/mary-meeker-just-published-her-highly-anticipated-
internet-trends-report-read-it-here.html Acesso em 11. Nov. 2019. Tradução livre. 

https://newsroom.pinterest.com/pt-br/post/um-lugar-positivo-para-300-milhoes-de-pessoas
https://newsroom.pinterest.com/pt-br/post/um-lugar-positivo-para-300-milhoes-de-pessoas
https://www.cnbc.com/2019/06/11/mary-meeker-just-published-her-highly-anticipated-internet-trends-report-read-it-here.html%20Acesso%20em%2011
https://www.cnbc.com/2019/06/11/mary-meeker-just-published-her-highly-anticipated-internet-trends-report-read-it-here.html%20Acesso%20em%2011
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um E-book para guiar blogueiras de moda no marketing digital. No próximo capítulo 

apresentaremos nosso produto: “Guia de marketing digital para blogueiras de moda”. 
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3 O E-BOOK “GUIA DE MARKETING DIGITAL PARA BLOGUEIRAS DE MODA”   

 

O livro eletrônico ou Eletronic Book é o termo utilizado para nomear os livros 

em formato eletrônico, podendo ser baixados pela internet. Ele surgiu com o intuito 

de acompanhar o ritmo de produção do conhecimento que a sociedade adquiriu 

após o advento da internet. (BENÍCIO; SILVA, 2009, p.4) A informação deve ser 

rápida e precisa assim como seu acesso a ela.  

            Uma das vantagens do e-book, além da forma rápida ao seu acesso, é o 

preço.  Devido à impressão e distribuição, os livros físicos acabam sendo mais caros 

que os eletrônicos. Para exemplificar a diferença de preços, analisaram-se os livros 

no site da Amazon, que disponibiliza tanto a versão física quanto o e-book. A 

coleção Harry Potter: The Complete Collection (1-7) custa U$ 57,99 na versão 

eletrônica e U$118,98 na versão física (Figura 11). 

 

Figura 11– Print da diferença de preços entre o e-book e o livro impresso 

 

Fonte: https://www.amazon.com/ 

 

            No marketing digital, o e-book vem como forma estratégica para 

fortalecimento de marca. Os e-books distribuídos gratuitamente pelas marcas, 

quando possuem conteúdos relevantes para o público geram engajamento, 

permitindo com que elas sejam vistas, mas essa visão é diferenciada, pois ao 

repassar conhecimento, a autoridade da marca aumenta.  

Disponibilizar e-books sobre temas de atuação da marca é uma forma de 

https://www.amazon.com/
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gerar Leads (oportunidades de negócio). Segundo a Resultados Digitais (2018) 19, o 

e-book é uma ótima moeda de troca para obter informações de possíveis clientes, as 

pessoas não se importam em disponibilizar seus dados, já que vão receber um 

conteúdo. 

 

3.1 PÁGINAS DO E-BOOK 

 

 Nesse tópico apresentamos o E-book “Guia de marketing digital para 

blogueiras de moda”. Aqui constam todas as páginas do produto 

  

Figura 12 – Capa do E-book 

 
Fonte: As autoras 

 
19Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-fazer-um-ebook/ Acesso em 01. nov. 
2019 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-fazer-um-ebook/
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Figura 13 – Sumáro do E-book 

 

Fonte: As autoras 
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Figura 14 – Capítulo “Saiba para quem você escreve” 

 

Fonte: As autoras 
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Figura 15 – Capítulo “Google SEO: o maior aliado do seu blog” 

 

Fonte: As autoras 
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Figura 16 – Continuação do capítulo “Google SEO: o maior aliado do seu blog” 

 

Fonte: As autoras 
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Figura 17 – Capítulo “Instagram como meio de atingir mais pessoas”  

 

Fonte: As autoras 
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Figura 18 – Continuação do capítulo “Instagram como meio de atingir mais pessoas”  

 

Fonte: As autoras 
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Figura 19 – Criação de anúncio 

 

Fonte: As autoras 
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Figura 20 – Final do capítulo “Instagram como meio de atingir mais pessoas”  

 

Fonte: As autoras 
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Figura 21 – Capítulo “Pinterest: para seu conteúdo inspirar” 

 

Fonte: As autoras 
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Figura 22 – Continuação do capítulo “Pinterest: para seu conteúdo inspirar” 

 

Fonte: As autoras 
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Figura 23 – Call to action 

 

Fonte: As autoras 
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4 RELATÓRIO DO E-BOOK 

 

O “Guia de Marketing Digital para blogueiras de moda” foi criado para ser um 

material inicial para blogueiras de moda que possuem pouco conhecimento sobre 

marketing digital, mas querem criar estratégias para aumentar a audiência de seus 

blogs.  

            Esse é o primeiro material de uma série de informativos que guiarão as 

blogueiras pelo mundo do marketing digital, por isso, optou-se por iniciar com o 

básico, trabalhando com ferramentas que estão ao alcance da blogueira, como 

utilizar o SEO em seus textos e usar o Instagram e o Pinterest como ferramentas de 

divulgação. 

Para identificar o público-alvo da Amén Fashion! criamos um questionário 

online20 para que as blogueiras respondessem, esse formulário foi divulgado em dois 

grupos do Facebook, o Time de blogueiras e o Blogueiras Ever. 

O diferencial da Amén Fashion! e seus materiais para seus concorrentes é o 

foco total em suas consumidoras. As autoras perceberam que os materiais 

disponibilizados por seus concorrentes indiretos, como Rock Content e RD Station, 

são muito técnicos e de difícil compreensão para as blogueiras, pois elas não 

possuem o conhecimento dos termos técnicos e desejam inicialmente um material 

introdutório e de fácil entendimento. 

Doze meninas responderam o questionário e com essas respostas 

identificamos os problemas que as blogueiras tem em relação ao seu público e 

engajamento, 75% das meninas responderam que tem um público pequeno e 

engajado, mas que desejam aumentá-lo, 60% tem engajamento nas redes sociais, 

mas não em seus blogs e 35% tem um público grande, porém pouco engajamento, 

seja nas redes sociais ou nos blogs, 100% responderam que possuem vontade 

aprender mais sobre os métodos de marketing digital para aumentar o alcance e 

engajamento de seus blogs e que gostariam de ter um material que as ajudassem 

nisso. 

As doze respostas coletadas com o formulário nos ajudaram a criar a persona 

do nosso material (Figura 24). 

 

 
20 Questionário disponível em https://forms.gle/oCbjQQwQ5n9p61n49  

https://forms.gle/oCbjQQwQ5n9p61n49
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Figura 24 – Persona da Amén Fashion! 

 
Fonte: As autoras 

 

O público-alvo do e-book foi criado através do Facebook Business e é 

formado por: mulheres, idade entre 18 e 25 anos, que moram em Goiás e tem 

interesse em moda, fashion blogs, revistas de moda, etc. (Figura 25). De acordo 

com o Facebook, a estimativa desse público é de aproximadamente 810.000 

pessoas 21 , sendo essas apenas usuárias do Instagram, onde o e-book será 

divulgado.  

 

 

 

 

 

 

 
 

21A precisão das estimativas é baseada em fatores como dados de campanha anteriores, o 

orçamento inserido e dados de mercado. Os números são fornecidos para dar a você uma ideia de 

desempenho do seu orçamento, mas são apenas estimativas e não garantem resultados 

(FACEBOOK). 
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Figura 25 – Print dos dados do público-alvo e alcance dos anúncios do e-book 

 

Fonte: http://business.facebook.com/ 

 

A captação desse público será feita através de anúncios para Stories e Feed, 

com o objetivo de geração de cadastros. Nos anúncios terão um formulário, onde as 

pessoas deixarão seus dados e nós enviaremos para elas um e-mail com o link para 

o download do e-book. A verba mensal desses anúncios será de R$ 300,00, sendo 

dividido entre R$ 200,00 para Stories e R$ 100,00 para o feed.  

O material também será disponibilizado através das redes sociais da Amén 

Fashion!22 (Figura 26) a partir do dia 13 de novembro de 2019. A expectativa é que 

das 810 mil pessoas alcançadas através dos anúncios, pelo menos 0,2% - 

aproximadamente 1.620 pessoas - façam download do material no período de seis 

meses em que a campanha ficará no ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22https://www.instagram.com/mktamenfashion/ 
https://br.pinterest.com/mktamenfashion/ 

http://business.facebook.com/
https://www.instagram.com/mktamenfashion/
https://br.pinterest.com/mktamenfashion/
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Figura 26 – Print das redes sociais da Amén Fashion 

 

Fonte: https://www.instagram.com/mktamenfashion/ e https://br.pinterest.com/mktamenfashion/ 

 

4.1 DESIGN 

 

O primeiro passo para o design do e-book foi remeter sua imagem a blogs de 

moda, por isso foram utilizados dois sites como referência: o blog Helena Bordon 

(https://www.helenabordon.com/) e o blog Garotas Estúpidas 

(https://www.garotasestupidas.com/). A escolha desses dois blogs fez-se devido à 

grande relevância que eles têm no mundo da moda, vide o tópico “Os blogs de moda 

no Brasil”. 

Nesses dois blogs temos a recorrência do título em fonte com serifa, esses 

tipos de fonte dão maior legibilidade ao texto, além de destacar o texto, a fonte com 

serifa ressalta a imagem de confiança do blog para a leitora. Já os conteúdos dos 

textos estão em fonte sem serifa, pois essas fontes são mais modernas e dão leveza 

ao decorrer do texto, gerando a sensação de proximidade entre blogueira e leitora 

https://www.instagram.com/mktamenfashion/
https://br.pinterest.com/mktamenfashion/
https://www.helenabordon.com/
https://www.garotasestupidas.com/
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(Figura 27). 

 

Figura 27 – Print das fontes utilizadas nos blogs “Helena Bordon” e “Garotas Estúpidas” 

 

Fonte: http://www.helenabordon.com/ e https://www.garotasestupidas.com/ 

 

Com base nessa análise dos blogs citados, foi utilizada a fonte Times New 

Roman para títulos e subtítulos, já para os textos foi utilizada a fonte Open Sans 

Light.  

Para a paleta de cores, foram utilizadas três cores principais, também com 

referência nos blogs analisados. Sendo elas, o branco (com o código hexadecimal: 

#ffffff), o preto (#000000) e o cinza (#8b8a8a). Como cores secundárias, fora 

utilizada o degradê entre amarelos (#fddd97 e #f8cf7e) (Figura 28). 

 
Figura 28– Paleta de cores 

 
Fonte: As autoras 

http://www.helenabordon.com/
https://www.garotasestupidas.com/
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A utilização desse design mais clean destaca o conteúdo do e-book. Dados 

do Adobe (2017) confirmam que, 58% dos usuários passam apenas o olho nos 

textos, quando estão sem tempo, então esse design possibilita que o leitor consiga 

focar no conteúdo23. 

O minimalismo também torna a legibilidade do conteúdo melhor, o texto em 

preto no fundo branco possibilita com que a leitura do texto seja acessível e legível 

para todos. Além de que, são cores neutras, se adequando à linguagem que 

utilizamos no decorrer do trabalho 

 

4.2 FORMATO E DIAGRAMAÇÃO 

 

O fator determinante para a escolha do formato utilizado no e-book “Guia de 

Marketing Digital para blogueiras de moda” foi onde ele será disponibilizado. 

Inicialmente ele será divulgado apenas pelo Instagram, sendo assim, as pessoas o 

baixarão, principalmente, para celular.  

Considerando isso, ele foi criado no formato 1080a1920 (Figura 29) pixels ou 

proporção 9:16. Esse formato é definido como Resolução Full HD e é o 

recomendado para todo conteúdo mobile, que tem a finalidade de ocupar toda a tela 

do aparelho, como Stories em redes sociais. 

Figura 29– Formato 

 

Fonte: As autoras 

 
23Disponível em: http://designr.com.br/5-motivos-para-criar-um-design-de-site-simples-e-clean/ 
Acesso em 01. nov. 2019. 

http://designr.com.br/5-motivos-para-criar-um-design-de-site-simples-e-clean/
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A diagramação foi pensada nas estruturas de texto do blog, seguindo as 

instruções que o Google24 fornece de como o texto deve ser redigido para ranquear 

no site, dessa maneira, as blogueiras podem ver na prática como essa formatação 

funciona.  

 

4.3 CAPÍTULOS DO GUIA 

 

            No primeiro capítulo do e-book abordamos a importância de se pensar no 

público-alvo para que as blogueiras saibam para quem escrevem e como devem 

orientar seu conteúdo, depois explicamos sobre como aumentar o ranqueamento do 

blog no Google através de técnicas textuais criadas pelo próprio site de pesquisas. 

            O terceiro e quarto capítulos mostram as redes sociais e como podemos 

utilizá-las como forma de divulgação do blog. No Instagram, apresentamos sobre a 

aumentar o engajamento organicamente, mas também mostramos como criar um 

anúncio – como temos uma variedade de idades no nosso público-alvo, essa parte 

será direcionada para pessoas mais velhas, que possuem alguma forma de renda e 

estão dispostas a investir financeiramente em anúncios.  

Já no capítulo sobre o Pinterest mostramos como utilizar a rede social não 

apenas como uma busca de inspiração para seus materiais, mas como ser fonte de 

inspiração para outras pessoas. 

 

4.3.1 Saiba para quem você escreve 

 

            Nesse capítulo destacamos o conceito de público-alvo e importância de se 

saber quem são essas pessoas para que o blog alcance bons resultados (Figura 

14). Esse capítulo foi escolhido como primeiro, pois a definição do público-alvo 

atinge todas as etapas do processo da estratégia de marketing digital, as blogueiras 

precisam saber para quem seu conteúdo é direcionado para que ele seja assertivo e 

alcance seus objetivos, seja aumento de engajamento nas redes sociais, número de 

visitas no site, etc.  

 

Também disponibilizamos os dados iniciais para definir o público-alvo, de 

 
24Disponível em https://support.google.com/webmasters/answer/7451184. Acesso em 01. Nov. 2019 

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184
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acordo com o Facebook Business25 e os motivos para defini-lo corretamente. A 

escolha da tabela de dados do Facebook foi para auxiliar as blogueiras no terceiro 

capítulo, pois lá mostramos como impulsionar publicações e tendo esses dados já 

definidos, o trabalho delas ficará mais fácil. 

 

4.3.2 Google SEO: O maior aliado do seu blog 

 

No capítulo sobre Google SEO nós abordamos sobre a importância de se 

investir no conteúdo do blog, mas, principalmente, na utilização das técnicas de SEO 

nos textos para melhorar o ranqueamento do blog no sistema de buscas. Muitas 

pessoas que tem blog não conhecem essas técnicas, por isso nesse capítulo damos 

dicas e um passo-a-passo de como criar um texto adequado nas técnicas, por 

exemplo, como utilizar palavras-chave no texto e como criar um bom título (Figuras 

15 e 16). 

Nesse capítulo disponibilizamos o download de um material exclusivo, criado 

pelo Professor e Gestor em Marketing Digital, Jeferson Barbosa26 e utilizado pelas 

pesquisadoras na redação de textos para blog. 

 

4.3.3 Instagram como meio de atingir pessoas 

 

No capítulo sobre Instagram nós abordamos os métodos para aumentar o 

engajamento no perfil do blog (Figuras 16 a 20). Foram utilizados métodos para 

ganhos orgânicos, como criar conteúdo que sejam relevantes para a rede social, não 

apenas replicações do conteúdo para o blog, também falamos sobre o uso de 

hashtags para alcançar pessoas que não seguem o perfil. 

Neste capítulo também mostramos como as blogueiras podem utilizar o 

Facebook Business27, patrocinar seus posts e criar campanhas para aumentar seu 

público em 2019.  

 

4.3.4 Pinterest: Para seu conteúdo inspirar 

 

Quando o e-book foi idealizado, pensamos nas redes sociais que poderiam 

 
25Disponível em https://www.facebook.com/business. Acesso em 30. Out. 2019 
26 Jeferson Barbosa é gestor de uma das pesquisadoras e autorizou o uso de seu material no e-book. 
27Disponível em https://www.facebook.com/business/marketing/instagram. Acesso em 05. Nov. 2019 

https://www.facebook.com/business
https://www.facebook.com/business/marketing/instagram
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ajudar na divulgação do blog e o Pinterest foi o primeiro a ser citado, pois no mundo 

de moda e beleza ele é bastante utilizado, pelo fato de ser uma rede social para 

inspiração, como foi comprovado no tópico “Pinterest”. Muitos blogs já o utilizam 

para divulgar seus textos, pois ele possibilita que o usuário vá para uma página 

através do próprio aplicativo, porém, ainda há blogueiras que apenas usam o 

Pinterest como forma de se inspirar e não para ser inspiração. 

Então, nesse capítulo abordamos na importância do Pinterest, a forma que as 

blogueiras podem usá-lo para aumentar as visitas no blog e o engajamento no 

Instagram (Figuras 21 e 22) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O E-book “Guia de marketing digital para blogueiras de moda” surgiu então 

através do estudo da importância de se utilizar estratégias de marketing digital para 

divulgar os blogs de moda e realizar o sonho de pessoas que querem se estabelecer 

nesse mercado. Com uma linguagem já conhecida pelas blogueiras, nós guiaremos 

essas pessoas pelo mundo do marketing, oferecemos dicas de conteúdo, ensinamos 

a melhor maneira para ranquear no Google, aumentar engajamento nas redes 

sociais e a utilizar o Pinterest como forma de atrair mais visitantes para os blogs. 

O que era apenas para ser a criação de um infoproduto se tornou a criação 

de uma marca, a Amén Fashion! que se dispõe a entregar conteúdos de relevância 

para mulheres que desejam trabalhar com seus blogs. Futuramente será criado um 

blog da marca para que esse produto atinja ainda mais meninas e se torne uma 

referência sobre o assunto. 

A intenção com esse material é iniciar uma série de e-books e materiais 

online da marca Amén Fashion! cujo o propósito é falar com blogueiras de moda e 

ajudá-las a superar a barreira da falta de conhecimento em marketing. Nos perfis da 

marca no Instagram e no Pinterest serão postadas dicas de marketing digital e 

marketing de conteúdo. Tudo isso para que futuramente, a Amén Fashion! seja uma 

referência de marketing digital pra blogs de moda. 

Para a formação das discentes de Publicidade e Propaganda, o 

desenvolvimento desse e-book foi uma grande oportunidade para desenvolver 

habilidades na área de redação, marketing e direção de arte, podendo ver na prática 

como as matérias estudadas nesses anos de graduação vão afetar a vida de outras 

pessoas. 
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