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As redes sociais se tornaram parte fundamental para o sucesso do seu negócio. Através 
delas você pode se promover, criar um público fiel e faturar muito mais.  
Mas tudo isso só acontece quando você a usa de maneira inteligente e estratégica. 
Para ajudar você a se posicionar melhor nas redes sociais, eu criei esse pequeno guia com 10 
dicas fundamentais que literalmente podem transformar o seu negócio, e resultar em muito lucro 
para o seu bolso. Aqui vão elas: 

1)  Use as principais plataformas (Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp, etc...). Se você 
está apenas começando, sugiro que foque apenas em uma e com o tempo vá migrando para as 
outras.  

2)  Poste regularmente. Se você quer ser notada tem que estar presente. Não 
simplesmente quando sente vontade, mas de maneira constante e regular. De preferência todos 
os dia. Mostre-se.  

3)  Agregue valor ao seu público. Mostre que você realmente se importa com ele. Dê dicas 
gratuitas de cuidados, manutenção, onde encontrar os melhores cabelos, acessórios, etc... Ao 
contrário do que muita gente pensa, você não está simplesmente entregando de mão beijada os 
seus dons mais preciosos, mas sim se posicionando como uma “Expert” no assunto e ganhando 
a confiança de quem a segue.  

4)  Participe de grupos agregando valor e não somente se promovendo. Como eu sitei 
anteriormente, agregar valor te coloca em uma posição de destaque. Você é notada e começa a 
atrair as pessoas naturalmente. Mostre os seus conhecimentos e com o tempo terá uma legião 
de seguidores, e mais importante, clientes ultra fiéis. 



5)  Siga pessoas que seguem perfis de tranças. Comece a criar um relacionamento com o 
público que você acredita ser o seu ideal. Comente nas postagens, de dicas, seja agradável. Não 
seja inconveniente mandando seus fliers ou fotos do seu trabalho, a menos que requisitado. 
Lembre-se que criar um relacionamento não se trata de querer impor os seus serviços de 
qualquer maneira, mas sim de genuinamente atrair potenciais clientes.  

6)  Produza conteúdo de qualidade. O visual atrai muito. Portanto certifique-se de tirar 
boas fotos do seu trabalho e de postar conteúdos positivos. Evite postar sobre assuntos 
polêmicos como política e religião. Não fale palavrões ou poste conteúdos obscenos.  

7)  Relacione-se com suas cliente através das redes sociais. Não faça o tipo que atende 
uma cliente e se esquece dela. Mantenha o contato. Todos nós gostamos de ser notados, 
portanto se você mostrar que se importa e der carinho e atenção para as suas clientes, mesmo 
que você não a atende há algum tempo, você será lembrada. Se possível mande mensagens em 
datas especiais como aniversários, Natal, Dia das mães, etc... 

8)  Faça promoções pelas redes sociais. As promoções são sempre bem vindas ao público. 
Elas te ajudam a ser mais notada e também continuar gerando renda nos dias mais fracos da 
semana. Se você está começando e ainda não é muito conhecida, as promoções quando aliadas 
a um trabalho de excelência, podem te levar ao topo bem rápido. Não olhe para promoções 
como perda de dinheiro, mas sim como ganho de novas clientes e maior faturamento futuro.  

9)  Faça lives. Eu sei que pra muita gente isso pode ser desconfortável, mas usar desse 
recurso pode te trazer inúmeros benefícios. É a chance que você tem de se mostrar para o seu 
público em tempo real e cativar a atenção e confiança dele. Use as lives de maneira inteligente e 
leve para o seu público algum tipo de valor.  



10)  Faça “Stories”. Instagram, Facebook e até o Youtube disponibilizam os Stories. É a 
chance que você tem de interagir com o seu público de maneira mais vulnerável e natural. Quem 
te acompanha pode realmente se conectar ao seu dia-a-dia e o público geralmente gosta muito 
dessa interação. Aproveite também para agregar valor. Dê dicas e mostre o seu dia de trabalho.  

Espero que tenham gostado e possam tirar proveito. Venha fazer parte do nosso grupo 
“Trancistas Milionárias” no Facebook. Uma comunidade engajada a obter mais resultados e se 
transformar em uma verdadeira Trancista Empreendedora. Sucesso à todas vocês! 
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Regianne Rosa tem se destacado como influenciadora 
digital desde 2015. Ela é criadora do Blog Coisas De Preta, 
da Coisas de Preta Academy e também do canal no Youtube 

Coisas de Preta by Regiane Rosa, que ajuda mulheres negras 
dentro e fora do país a reafirmarem sua auto-estima. 

Vive em Nova York a mais de 15 anos onde se formou 
cabeleireira e maquiadora, e adora compartilhar os seus 
conhecimentos de beleza e bem estar com o seu público.  

Regianne é coach, palestrante, empreendedora  e 
influenciadora digital.   
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www.coisasdepreta.com
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Meu nome é Regianne 
Rosa. Sou mãe, esposa e 
pequena empresária. 

Prazer em conhecer!


