
O uso dos canais online para se comunicar com o cliente exige planejamento e materiais 
atraentes para que as mensagens chamem a atenção do público, cheguem de forma 
organizada e façam sentido para eles. Para isso, você pode usar ferramentas como o Canva 
e um calendário de comunicação. Essa dupla vai te ajudar na preparação dos materiais e na 
organização do conteúdo que será enviado ou postado para os clientes.

1. CANVA: 

Para criação de materiais de divulgação nas redes sociais - e até mesmo para materiais  para 
impressão - o Canva é uma boa opção, podendo ser usado no computador ou pelo celular. 
Ele tem uma boa versão gratuita e disponibiliza modelos de materiais prontos para panfletos 
e folders, cartão de visita, cards no tamanho certo para postar no Facebook e Instagram, 
entre outras opções. Você pode conferir um vídeo com dicas para criação dos materiais de 
divulgação e uma explicação detalhada sobre como usar o Canva neste link abaixo:

Assistir o vídeo

FERRAMENTAS  
PARA dar  
UM GÁS

NA divulgação  
DO SEU NEGÓCIO

https://www.youtube.com/watch?v=S7n_1DTurB4


 Escolhendo um modelo 
para usar ou iniciando em 
branco, você terá várias 

opções para editar o 
material.

Para acessar os modelos 
de materiais clique em 

“templates”.

Aqui, temos uma 
explicação rápida 
sobre como usar 
acessando pelo site:

Acessando o 
site	www.canva.com e fazendo o 

cadastro ou login você inicia 
nesta tela.



Por fim, depois de criar seu material para divulgação, o arquivo ficará salvo na sua conta no 
Canva e pode ser baixado como imagem ou PDF. Aí é só usar onde e como quiser!

Opções para começar a edição:

Upload: você pode carregar do seu computador arquivos como imagens, vídeos e áudios para 
usar no material que está criando.

Fotos: existe um banco de fotos que fica disponível para você usar no material que está criando, 
é só filtrar as imagens desejadas buscando por palavras.

Elementos: disponibiliza vários elementos para complementar e facilitar a criação das peças. 
Oferece formas geométricas, diferentes tipos de linhas, quadros, adesivos, gráficos, objetos do 
dia a dia, flores e outros símbolos separados por categorias.

Texto: possui uma opção da escrita comum para título, subtítulo ou parágrafo e diversos tipos 
de fonte. Nesse espaço, você encontra também opções de palavras com design diferentes para 
editar e escrever o que precisar.

Áudio: alguns áudios ficam disponíveis para uso nas peças. São separados por categorias como 
áudio feliz, de pianos, épicos, instrumental, entre outros.

Vídeos: disponibiliza busca para vídeos separados por categorias como de vistas aéreas, praias, 
cenas empresariais, moda, gastronomia, paisagem, entre outros.

Fundos: possui várias opções de imagens para usar de fundo no material, como fundos 
coloridos, neutros, liso, com textura, com imagens e outros.



2. CALENDÁRIO DE COMUNICAÇÃO: 

Para criar o calendário de comunicação do seu negócio você vai precisar apenas de uma 
agenda, que pode ser feita em um caderno ou no computador, como no exemplo abaixo. 
Nessa agenda, aponte em quais canais seu público está mais presente, escolha os dias para 
postar algo ou enviar mensagem e defina os conteúdos que serão produzidos e enviados. 

Lembre-se de marcar e preparar algo para os dias comemorativos que tem relação com seu 
negócio ou com seu público. E fique esperto: no Facebook e Instagram, por exemplo, é 
possível deixar as postagens já programadas para irem automaticamente ao público. 
Procure as facilidades de postagem nos canais que escolher e mão na massa com essa 
divulgação!


Planejamento de comunicação mensal

CANAL Segunda-Feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira sexta-Feira Sábado Domingo
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WhatsApp

Instagram/Facebook

Outro?

O que vai postar?

O que vai postar?

O que vai postar?


