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Somos criativos e vivenciamos o que fazemos

O StudioBX é um projeto de vida. Não à toa, 
nossa premissa é dar vida a personalidades 
empresariais que precisam de um toque criativo 
para obterem sucesso. Fortalecemos marcas e  
criamos soluções que fazem sentido, 
transformam e impulsionam nossa paixão por 
criar através do design. 
 
Atuamos lado a lado do cliente, entendendo 
suas necessidades e desenvolvendo peças, 
logotipos, marcas, conteúdos e estratégias 
que o ajudem a alcançar seus objetivos. Para 
isso, atuamos sob quatro pilares principais.

Envie um e-mail para contato@studiobx.com.br

studiobx.com.br

Precisa ou têm algum dúvida?

arraste para baixo
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       Se você quer começar a produzir os seus  

próprios posts sem precisar depender de um  

profissional especializado da área, este e-book  

definitivamente vai te ajudar muito.  

 

       Gosta de se inspirar em referências visuais e  

quer montar o seu guia de estilo visual do seu  

maneira, adaptando recursos do design gráfico  

com a personalidade da sua marca? Então, com  

certeza este conteúdo é perfeito para você!

Pra que serve o 
Guia de Estilo  

Visual?

3
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O design gráfico com foco para mídias sociais 

tem se tornado essencial para o trabalho do 

social media ou para profissionais que querem 

trabalhar com estratégias de conteúdo de suas 

marcas/empresas.  

 

E, se você ainda não conhecia essa modalidade 

de design, é vital que você busque o máximo de 

informações sobre o assunto. Saiba que 

o design pode ser determinante para que sua 

empresa prospere no ambiente digital. Aprenda 

a usá-lo e ter excelentes resultados. 

 

Sabendo que existem muitas dúvidas sobre o 

tema, criei este e-book para falar mostrar os 

caminhos e a a importância do design para 

mídias sociais. Vamos nessa?

Importância do design 
para mídias sociais
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Basicamente, é uma modalidade de design 
gráfico voltada a aplicação do design digital na 
criação de artes e conteúdo para as mídias 
sociais. 
 

Também conhecido como Social Media Design, 

todas aquelas imagens e vídeos que são 

publicados em mídias sociais: Instagram, 

Linkedin, Facebook e até mesmo no TikTok, 

possui algum aspecto visual baseado no design 

gráfico. Onde técnicas de design são colocadas 

em prática e assim obter o crescimento de um 

perfil ou uma página de uma marca, atraindo 

mais usuários e potenciais clientes.

O que é design para 
mídias sociais?
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Todo mundo acha que trabalhar com design é 

apenas para a criação de um site ou de um e-

mail marketing. O design faz parte do MKT Digital, 

ou seja, se tem produção de conteúdo para 

mídias sociais, tem que ter design. Não se 

esqueça: é necessário aplicar os conceitos de 
identidade visual em tudo aquilo que envolve 
presença de marca no ambiente online. 
 

As empresas, sejam de pequeno, médio ou 

grande porte, já entendem que o design 
aplicado nos canais digitais é primordial e faz 

com que o seu cliente crie uma relação direta 

com as suas marcas.  

 

Além disso, o design bem executado nas mídias 

sociais melhora a performance e os resultados 

dos perfis/páginas.

Design para mídias sociais 
e o MKT Digital 
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As mídias sociais são, cada vez mais, visuais. Veja 

só o investimento pesado das plataformas para 

que os usuários criem mais vídeos e conteúdos 

audiovisuais.  

 

Geralmente, as publicações mais visuais tem 

resultados melhores nas mídias sociais do que 

conteúdos escritos. Posts com menos “textão” e 

mais design interativo e muito bem organizado e 

diagramado.  

 

Saiba que as pessoas estão mais acostumadas 

em engajar em conteúdos com imagens, 

ilustrações e vídeos animados. O perfil de 

consumo de mídia digital do brasileiro é muito 

visual e pouca leitura. E é por esse motivo que 

investir no design é algo que vai estimular a 

interação de seguidores e/ou clientes.  

Maior engajamento
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Antes, de falarmos sobre identidade visual, você 

sabe o que é Branding? O Branding é uma 

estratégia de gestão da marca que busca torná-

la reconhecida pelo seu público e presente no 

mercado. E ter uma identidade visual bem 

definida, faz parte das estratégia de branding. É 

através dela que os usuários irão entender os 

conceitos e os objetivos da marca. 

Um trabalho de design eficiente proporciona 

uma estética única/exclusiva. Pensando nas 

mídias sociais, somos impactados com uma 

chuva de conteúdos ao mesmo tempo, com um 

design próprio, faz com que sua marca seja 

percebida e lembrada por mais pessoas. O 

diferencial está em se destacar de tal maneira 

que o seu usuário lembre da sua marca só de 

bater o olho em um novo post e já identificar que 

é o seu conteúdo. Incrível, né?

Criação de uma identidade visual

Em busca do diferencial 
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Pesquisas já comprovaram que 90% do 
conteúdo que consumimos é basicamente 

visual e somente 20% das pessoas afirmam se 
lembrar de textos lidos em jornais, livros, 
revistas ou publicações da internet. 
 

Isso quer dizer o quê? Que quando criamos 

publicações para as mídias sociais precisamos 
pensar no design que será desenvolvido muito 
bem alinhado com a pauta do conteúdo.  
 

Assim como um mantra, lembre-se que “não 

adianta ter muito conteúdo e não saber como 

apresentar isso para o seu público”.  

Você sabia que posts do Instagram, em sua 

maioria, costumam ter 90% de construção visual 

e 10% de redação de conteúdo? Isso mudou um 

pouco! Hoje, os carrosséis além mais conteúdo, 

também necessitam maior produção visual e 

diagramação.

Memorização do conteúdo
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Os profissionais que trabalham com design 

auxiliam e participam ativamente do 

planejamento de comunicação de uma empresa/

marca. Para isso, é necessário ter um vasto 

repertório de tipos de conteúdo e estilos de 

campanhas. Pesquisa de referências e já ter 

trabalhado com o segmento, é um passo a mais 

na hora de desenvolver estratégias de conteúdos 

para mídias sociais.

Na mídia social é importante que sejam 

trabalhados esses tipos de conteúdos: 

informativo, promocional, trends, pesquisa de 
mercado e interativo.  

Mas, você sabe qual é o layout ideal para cada 

um deles? Para que tudo fique atrativo e 

interessante, o design quem vai mostrar as

Repertório de comunicação

Tipos de comunicação e 
estratégias de conteúdos
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 diferenças no tipo de conteúdo. Seja por cores 

escolhidas, ícones ou recursos visuais que fará 

com que o usuário identifique o tipo de conteúdo 

de acordo com o layout criado para cada um 

tópico.  

 

Tudo isso para que possa gerar mais engajamento 

e tornar a sua campanha nas mídias sociais 

assertiva.

Agora que você já entende a importância do 

design para mídias sociais e os seus benefícios 

para marcas e empresas, é hora de compreender 

mais sobre os conceitos e técnicas para 

construção do design para mídias sociais.

E aí? Já está pronto(a) para dar 
os primeiros passos para a 
criação de suas peças gráficas 
nas mídias sociais?



Conceitos e 
técnicas criativas 

para mídias sociais

2
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O Conceito Criativo é um conjunto de diretrizes 

de comunicação visual (design) e verbal 
(mensagens), para guiar o processo de criação 

de publicações. É uma extensão da identidade 

visual marca, com uma finalidade específica para 

atender determinado tema de campanhas.

Através do conceito criativo é possível 

padronizar os conteúdos por temas. Além disso, 

ele possibilita uma maior flexibilização na criação 

e também, determina alguns limites pré-

definidos.  

 

Quando não é desenvolvido um conceito 
criativo para a produção de conteúdo de um 

perfil/página, a solução é seguir as cores e 

tipografias da marca da empresa, ou seja, use 

como base o guia de estilo visual da marca em 

questão.

Modelo de Conceito Criativo



arraste para baixo

DICA: Redatores/copywriters e designers  
já devem ter um roteiro dos padrões.  
Assim, vai proporcionar maior agilidade no 
trabalho e evita retrabalhos.

Para que você possa entender melhor, quando 

temos ações sazonais como black friday ou dia 

das mães, é necessário se criar um conceito 

criativo específico para essas campanhas. 

Mesmo que elas sejam divulgadas apenas em 

mídia social, por exemplo no instagram, é 

importante que se crie uma identidade visual 

própria, mas sem perder as bases já 

determinadas no guia de estilo visual da marca. 

Quando você já define o conceito criativo de 

uma pauta/campanha, facilita demais o processo 

de produção dos conteúdos que serão 

divulgados posteriormente. Você só faz o 

desdobramento, ou seja, usa a mesma base 

visual já criada e muda só texto, imagem e 

disposição dos elementos.
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Entre as diretrizes do 
Conceito Criativo estão: 
 

      Identidade visual 
• Estilo fotográfico e filtros 

• Cores e fontes 

• Iconografia 

 

      Identidade verbal 
• Tom de voz 

• Estilo de conteúdo 

• Slogans 

 

      Argumentação comercial 
• Benefícios 

• Diferenciais
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Quando você cria uma espécie de biblioteca de 

bases dos seus conceitos criativos, fica mais 

fácil desenvolver e produzir em escala 

conteúdos para as mídias sociais. O volume de 

publicações de um perfil/página, na maioria das 

vezes, precisa de volume e constância e, se você 

já um banco de busca para essas produções, 

tudo vai ficar mais fácil! Pode ter certeza! 

• Flexibilizar a criação, garantindo limites; 

• Guiar o processo de criação e evitar 

retrabalhos/refações; 

• Padronizar as peças por temas/tipos de 

conteúdos; 

• Facilitar e agilizar o processo de produção; 

• Aumentar o ROI (retorno sobre o investimento) 

em mídia, repetindo padrões com melhor 

desempenho.

Benefícios do Conceito Criativo
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Exemplos de briefings de 
Conceitos Criativos

Black Friday: utilizar a fonte da marca com  
letra dourada, fundo preto, animação de  
fogos de artifício. Mensagem de alerta e  
oportunidade em um tom mais agressivo.

Frete grátis: utilizar a fonte da marca em  
caixa alta na cor preta e sombreamento  
laranja. Ícone de caminhão e imagem de  
fundo com textura quadriculada.

30 anos de fundação: utilizar a fonte  
dourada grande para mostrar os anos de  
existência, aplicados sobre a marca. Aplicar  
a personalização e slogan como  
complemento da marca em todas  
comunicações.
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Tendências criativas
E stá em dúvida sobre as tendências para criar  

seu conceito criativo? Todo ano a Shutterstock 

faz um trabalho incrível e cria um manual das  

tendências. Confira a versão 2022 das   
tendências criativas Shutterstock .  

E também, o Pinterest é uma mídia social de  

pura inspiração. Você pode buscar pelos temas  

de interesse e ver muita coisa bacana que vai te 

direcionar e mostrar caminhos. 

Para finalizar
O  Conceito Criativo estabelece os padrões de 

design para que uma mensagem seja 

transmitida em publicações nas mídias sociais. 

É uma forma de fazer desdobramentos do 

padrão da marca, e ao mesmo tempo respeitar 

limites pré-estabelecidos pelo guia visual 

padrão. 

https://www.shutterstock.com/blog/trends/pt/color-trends


Pra que serve o 
Guia de Estilo Visual?

3
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O Guia de Estilo Visual é o documento que 

apresenta, de maneira técnica, o uso dos padrões 

visuais e textuais para a comunicação/divulgação 

de uma marca.  

 

Fique sabendo que o Manual de Identidade 
Visual não é o manual da marca ou brandbook. 

Ele faz parte do brandbook, mas um não substitui 

o outro.  

 

O guia de estilos da marca vai orientar e 

estabelecer todo padrão de comunicação. 

Todos aqueles que tem contato direto com a 

marca (parceiros, colaboradores, fornecedores), 

devem utilizar este guia. Já o Manual de 
Identidade Visual aborda os elementos técnicos 

para designers, redatores e analistas de 

marketing. Não existe um modelo único e padrão 

a ser seguido na criação de guia de estilo visual. 

Você pode criar o seu e adequar de acordo com 

as necessidades que surgirem.
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• Padronização 

• Organização 

• Colaboração no trabalho em equipe 

• Divulgação do visual correto em campanhas e 

ações de marketing

Abaixo você pode conferir as principais 

informações necessárias na hora de montar o 

seu guia: 

Principais benefícios do 
Guia de Estilo Visual

Modelo de Guia de Estilo Visual
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• Marca 

• Sobre 

• Slogan 

• Logotipo 

• Aplicação de Logotipo 

• Cores 

• Tipografia 

• Ícones 

• Estilo fotográfico 

• Filtros 

• Grafismos 

• Infográficos 

• Exemplos de Uso

• Comportamento 

• Personalidade 

• Linguagem e conteúdo

Identidade Visual

Tom de voz



Assim, você vai ter um guia super completo! Dá 

trabalho? Sim… Mas é a melhor maneira de  

organizar e padronizar e ter um super material 

bacana e consistente na criação dos seus 

conteúdos/publicações.

Confira alguns exemplos de Guia de Estilo Visual: 
 
• 50 Manuais de Identidade Visual Para Se Inspirar 
• Brandbook do Spotify 
• Brandbook da Pepsi

https://bit.ly/brandbooksocialmedia
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https://designcomcafe.com.br/manuais-de-identidade-visual-para-se-inspirar/
https://drive.google.com/file/d/0B0Tax0-x9mbxMUNzc01ES3VMZjQ/view?resourcekey=0-aWYXs32gknjYd382KHdR4Q
https://drive.google.com/file/d/0B0Tax0-x9mbxSWlud25QVmx1NlU/view?resourcekey=0-c0HL40P_qvNKS1skr3-iyQ
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Como vocês leram e aprenderam, estudar os 

conceitos do design gráfico para mídias sociais 
te ajudará a entender a dinâmica que suas peças 

criativas devem ter. É claro, que para quem está 

começando nesse segmento e quer dar um up 

nas suas peças digitais, vai precisar praticar um 

pouco mais do que quem já está atuando no 

mercado de marketing e design. 

 

Mas não se preocupe em fazer o “perfeito”, se 

preocupe em fazer o correto, usar os conceitos e 

técnicas de design gráfico para criar belas peças 

em diferentes formatos se relacionando com sua 

estratégia de branding para as mídias sociais. 

Tenho certeza que você vai arrasar!

Bruna Ciafrei Rinaldi
Founder do StudioBX

/in/brunaciafreirinaldi/

Mensagem final da autora

https://www.linkedin.com/in/brunaciafreirinaldi/
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E é por isso, que eu vou lançar mais um e-book, 
agora o foco são as técnicas. Por que as 

técnicas? Para poder aprofundar um pouco mais 

o seu estudo e aprender a criar composições 

visuais mais assertivas, entendendo sobre 

hierarquia visual, tipografias, paleta de cores, 

ilustrações, imagens e afins. Veja os tópicos que 

o próximo e-book vai trazer:

     Introdução técnica do design gráfico 
 
     Entendendo sobre hierarquia visual 
 
     Como aplicar a tipografia ideal 
 
     Como criar uma boa paleta de cores 
 
     Combinando imagens e ilustrações nas suas 
peças gráficas 
 
     Quais são os formatos de peças gráficas para 
redes sociais mais utilizadas atualmente
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E para intensificar mais ainda esse próximo

e-book, vou trazer um Case real para detalhar  

todo conceito técnico utilizado nos criativos do

@clubesocialmedia

https://www.instagram.com/clubesocialmedia/


Faça agora mesmo a

gratuita através desse link:

clique aqui
Lançaremos esse próximo material 

no mês que vem. Aguardem!

Ou acesse pelo link
www.studiobx.com.br/e-books

pré-reserva

https://www.studiobx.com.br/e-books?utm_source=1-ebook&utm_medium=pagina-pre-reserva-2-ebook&utm_campaign=introducao-tecnica-design-grafico-midias-sociais
https://bit.ly/38zCDdQ


O que achou desse e-book? 
Deixe seu feedback para que possamos 

melhorar sempre a sua experiência.

feedback

https://bit.ly/3l9iP3U



