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EMPREENDEDORA E COMUNICADORA

Sou empreendedora, apaixonada por me
comunicar e por ajudar as pessoas através do
meu conhecimento. Comecei a empreender
com  17 anos, em 2013 lancei  meu blog de
moda e em 2015 inaugurei a Boutique Maria
Elvira, loja de moda feminina, com operação
física e online, que sou sócia até hoje.
Sou Formanda em Relações Internacionais
com ênfase em Marketing na ESPM.
Produzo conteúdo online.
E sou Diretora da AJE POA.

Quem sou Eu
BRUNA ZUCH



"Melhor feito do que perfeito."

Não tenha medo de errar.
No começo não vai ficar perfeito. A prática leva ao aprimoramento!



Esta ferramenta pode ser acessada pelo desktop (www.canva.com) e também possuí
aplicativo. E possuí muitas opções para explorar.

É muito fácil de mexer, mesmo que você não entenda nada de design, pois já possuí
layouts prontos para todas redes sociais, você só substitui com as cores, logotipos,

textos e imagens que você quiser.
Posts para o feed do instagram, para os stories, capa para youtube, linckedin, cartão

de visitas, apresentações de slides, até mesmo criação de logotipo...
 Realmente vale muito, e facilita a vida.

Possuí uma versão muito completa grátis e uma versão premium com ainda mais
recursos, além de um enorme banco de imagens, fontes e templetes prontos.

PARA CRIAÇÃO DE LAYOUTS

Canva



PARA CRIAÇÃO DE LAYOUTS

Canva



Este aplicativo é super completo, e
ajuda muito quem produz vídeos.
Tem diversas opções de efeitos,

emoticons animados, fontes para
escrever textos, opções de formatos

para vídeos, podendo criar vídeos
quadrados, retangulares, formato

de story.
Com ele você também pode fazer

colagens de imagens em seus
vídeos, além de colocar legendas. 

PARA EDIÇÃO DE VÍDEO E IMAGEM

Inshot



Este app é perfeito para criar layouts
para os Stories, super intuitivo e fácil
de usar, você pode criar pastas e ir
criando artes diferentes para seus
stories, usando imagens, vídeos e

textos. Possuí a versão grátis e você
também pode comprar apenas

coleções de templates.

STORIES

Unfold



Este aplicativo faz animações com foto e
vídeos, adiciona textos, você consegue
transformar para diversos tamanhos,

tanto para o feed quanto para os stories. 
Já possuí vários templates prontos, só
adicionar suas fotos e vídeos e o texto

que você quiser. Fica super profissional.
Tem uma versão super completa, paga e
outra que já tem vários recursos, grátis.

ANIMAÇÕES COM FOTOS E VÍDEOS

Mojo



Este aplicativo cria aquelas edições de
videos que acompanham a música de
fundo, acelerando e ficando em slow
motion, super divertidos, animados,
parece super profissional e é super

rápido de fazer e fácil. Tem um versão
grátis e uma paga, com mais opções de

efeitos e músicas de fundo. 

PARA EDIÇÃO DE VÍDEO

VCUS



Esse programa da Adobe (que possuí
aplicativo) já é famoso, pois várias bloggers
vendem "Presets, que nada mais são filtros

prontos para utilizar nesse aplicativo de
edição de fotos. Uso muito ele para editar
luz e cor, deixando as fotos mais bonitas e

atraentes. Com um pouquinho de
dedicação qualquer um aprende a utilizar.

EDIÇÃO DE FOTOS

Lightroom



EXTRA

Mlabs
Esta ferramenta é melhor acessada pelo
desktop (www.mlabs.com.br) e não possuí
aplicativo, o que é uma pena. É um recurso
super completo, que facilita muito a vida
para quem gerencia redes sociais, através
do Mlabs você pode fazer:
Agendamento de Posts em todas as redes
sociais. Tanto para o feed, story e IGTV.
Responder Mensagem Privada
Responder WhatsApp
Calendário
Relatórios de Redes Sociais



O QUE POSTAR?

Conteúdos que gerem VALOR para o seu
cliente, que crie um relacionamento entre

a marca e a pessoa!

Invista em conteúdo de qualidade!



EXTRA

produto
POSTS SÓ DO PRODUTO, MOSTRANDO 

NOVIDADES, PROMOÇÕES, ETC.

HIERARQUIA DE CONTEÚDOS

universo

conteúdo

POSTS RELACIONADOS AO QUE
ENVOLVE SUA MARCA, INSPIRAÇÕES,

QUE INFLUENCIA, QUE ENGAJA

POST QUE GERE VALOR
E CONHECIMENTO

para vender pelo Instagram



UTILIZE TODOS OS RECURSOS QUE
ESTÃO DISPONÍVEIS NAS REDES SOCIAIS

E crie um conteúdo exclusivo para cada, em um formato correspondente.



Espero que tenham gostado deste e-book e que facilite a vida de vocês, ajudando a
criar cada dia mais conteúdo exclusivo para suas redes sociais, Aaudando a crescer

profissionalmente e nos seus negócios.
Qualquer dúvida, entra em contato comigo pelo direct do instagram, ou por e-mail,

que será um prazer ajudar.
 

Esse material foi produzido com muito carinho, mostrando realmente o que eu uso
no meu dia-a-dia, e que faz diferença no meu trabalho.

Não deixem de compartilhar os conteúdos, curtir, comentar e salvar as postagens no
instagram! Só assim conseguimos atingir mais pessoas e crescer organicamente, isto

é muito importante para o meu trabalho!
 

Super beijo! Com carinho, 
Bruna Zuch

 
www.bzuch.com.br

contato@bzuch.com.br



@brunazuchblog @bzuch

Me acompanhe nas Redes sociais.

/brunazuch

www.bzuch.com.br
contato@bzuch.com.br


