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Estabeleça barreiras

Defina as diretrizes gerais dos seus Tweets. Elas ajudam a estabelecer um perímetro de segurança
para sua criatividade

Texto
Palavras, frases e tópicos para incorporar
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Mídia
Itens para incluir em imagens ou vídeos

Emojis
Emojis recomendados e relevantes para sua
marca

Establish guardrails

Define the general guidelines for your Tweets. This will help create a safe space for your creativity.

Copy

Words, phrases, and topics to incorporate
(Themes? Slogans?)

Palavras, frases e tópicos para NÃO incorporar
(Nomes dos concorrentes? Antigos slogans da
empresa?)

Words, phrases, and topics NOT to incorporate
(Competitor names? Old company taglines?)

Media

Emojis

Things to include in images or video
(Diverse representation? Company logos?
Product placement?)

Emojis that are encouraged and relevant to
your brand

Itens para NÃO incluir em imagens ou vídeos
(Materiais licenciados? A parte interna de
um bar está boa, mas tem alguém bebendo
demais?)

Things NOT to include in images or video

(Licensed material? Is the interior of a bar okay, but
someone drinking too much?)

Emojis que NÃO devem ser usados
(Armas? Representação de gênero?)

Emojis that are NOT okay to use

(Weapons? Gender representation?)

Spice-o-meter:
“Audaciômetro”:

Business

Tip: don’t be afraid to play with different variations of your tone to find what works. Experimentation thrives on
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Crie uma persona

Preencha as lacunas abaixo para imaginar a forma mais humana de sua marca. Afinal de
contas, marcas não Tweetam –– mas as pessoas, sim!

Se sua marca fosse uma pessoa...
O restaurante favorito dela seria_____________________________________________________________
A roupa que ela escolheria para sair seria____________________________________________________
A frase de efeito dela seria___________________________________________________________________
O emoji que ela mais usaria seria_____________________________________________________________
Na cafeteria, seu pedido seria________________________________________________________________
A imagem de fundo que ela usaria no laptop seria____________________________________________
O número para o qual ela mais ligaria seria de seu (ou sua)___________________________________
Seu animal de estimação seria __________ com o nome de_____________________________________
O álbum que ela mais ouviria seria____________________________________________________________

Detalhamento
Depois de interagir com sua marca, as pessoas devem sentir_________________________________
Dois palavras que me ocorrem quando penso nesse sentimento ___________e_________________
Uma marca que faz com que eu me sinta assim é_____________________________________________
O tom dessa marca é______________________________________________ e__________________________

Desenhe um
retrato
Se sua marca fosse uma
pessoa, como ela seria?

Find your voice on Twitter
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Quanto mais prática, melhor!
Ponha os dois primeiros exercícios em prática com alguns Tweets.

Tweets que combinam com a expressão da marca:

Tweets que não combinam com a expressão da marca:

Para ver mais recursos, acesse business.twitter.com
e siga @TwitterBusiness

