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- INTRODUÇÃO -

Antigamente, as empresas e os profissionais independentes que
gostariam de ser conhecidos pelo público ou de se destacar em meio
aos concorrentes tinham como opção a divulgação de suas marcas em
veículos de comunicação como o rádio, a televisão, os jornais e as revistas.
Comprar um espaço de publicidade nesses meios de comunicação sempre
teve um custo elevado, o que deu início à ideia de que a divulgação de
uma marca só é possível se você tiver muito dinheiro para investir.
Os avanços tecnológicos e o surgimento da internet, porém, permitiram a
criação de outras maneiras de divulgar uma marca, inclusive com custos
menores, independentemente de ela ser de uma empresa ou de um
profissional liberal.
Essas maneiras diferenciadas de divulgação vieram por meio das
estratégias de marketing digital, aproximando sua marca do cotidiano
das pessoas de forma menos invasiva e mais eficaz. Por isso a Arqfashion
preparou para você, arquiteto, um guia prático de como aplicar as técnicas
de marketing digital para conquistar e fidelizar clientes.
Aqui você aprenderá a potencializar o seu negócio para que ele seja mais
rentável e destacado. Boa leitura!
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O MARKET I N G D I G I TA L
COMO FERRA ME N TA D E
ATRAÇÃO E FI D E LI ZAÇÃO

- O MARKET ING DIGITAL COMO F E RRA ME NTA D E ATRAÇÃO E F I D E L I ZAÇÃO -

O marketing digital é uma ferramenta que permite atrair novos
clientes e fidelizá-los e, atualmente, entre os processos de
comunicação, alcançou o status de estratégia mais eficaz do
que outras como o rádio e a televisão.
A internet é um território democrático, em que pequenas e
grandes marcas podem conviver em harmonia e têm direito ao
mesmo espaço. Por meio do marketing digital, uma pequena
empresa pode se destacar mais do que uma grande, se esta
não tiver uma estratégia on-line ou não souber aproveitar os
recursos que tem à disposição.
O mundo virtual, nos seus primórdios, era visto como um lugar
voltado apenas para o entretenimento. À medida que o tempo
foi passando, as empresas descobriram que esse espaço era
o ideal para expandir suas atuações, aumentar as vendas de
produtos e serviços e fidelizar consumidores.

Como isso pode ser feito?
Quem usa a internet como parte de sua estratégia de
comunicação precisa de um bom planejamento. Com
o marketing digital você consegue se conhecer melhor
e identificar os padrões de comportamento dos seus
consumidores. Isso facilita a aproximação deles com a sua
marca.
Na internet, você pode associar com mais facilidade a sua
imagem, a sua marca e os seus trabalhos para ser visto como
“o profissional de arquitetura”.
Nesse mesmo ambiente, a facilidade de contato entre o
público e você permitirá uma interação muito maior — o que
pode resultar em mais clientes para a sua carteira. Tudo isso
pode começar com a construção de um portfólio de qualidade.
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CO NS TRUA U M PO RT FÓ LI O
DE QUA LI DA D E

- CO NSTRU A U M PO RTF Ó L I O D E Q U A L I DA D E -

A principal forma de apresentar o seu trabalho se dá por meio de um portfólio — este pode ser impresso ou virtual. Convenhamos que
a versão on-line é muito mais acessível, pois basta fornecer o endereço do seu site para que o cliente ou recrutador — caso você esteja
participando de um processo seletivo — possa ver.
Confira o passo a passo de como montar um portfólio de qualidade na internet:
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- CO NSTRU A U M PO RTF Ó L I O D E Q U A L I DA D E -

OS SITES QUE PERMITEM A CRIAÇÃO
DE PORTFÓLIOS NA INTERNET
Entre as opções de sites na internet que permitem a
criação de portfólios está o Carbonmade. Trata-se de
um dos mais tradicionais e conhecidos sites com essa
finalidade. Ele é intuitivo, leve e rápido. Por ser bem
construído e otimizado para buscas, ele facilita que seu
portfólio seja bem ranqueado nas buscas do Google.
Quem escolhe a opção paga desse site pode inserir
mais imagens e categorias. Outra opção para que você
crie seu portfólio on-line é o PortfolioBox. Ele permite
que você insira até 50 imagens no portfólio, além
de escolher entre diversos layouts o visual que você
deseja para o seu site.
Você também pode contar com o Wix, plataforma que
permite criar de maneira intuitiva diversos tipos de
sites, inclusive portfólios on-line. Tudo é bem simples
de fazer e, na versão paga, você pode associar um
endereço de web personalizado para o seu portfólio.
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- CO NSTRU A U M PO RTF Ó L I O D E Q U A L I DA D E -

O VISUAL DO PORTFÓLIO É
TÃO IMPORTANTE QUANTO
O SEU CONTEÚDO
Os seus projetos de arquitetura podem
ser excelentes, mas se o portfólio online não estiver no mesmo patamar na
questão visual, você não terá o retorno
esperado. Escolha um visual agradável
para o seu portfólio e tente não inserir
muitas informações irrelevantes.
Quanto mais objetivo e bonito ele estiver,
mais atraente será. A organização desse
espaço, como um todo, reflete que tipo de
imagem profissional você deseja transmitir.

INCLUA SUAS
INFORMAÇÕES PESSOAIS

ORGANIZE CATEGORIAS
NO SEU PORTFÓLIO

No topo e no rodapé do seu portfólio
on-line você pode incluir suas
informações pessoais e contatos. Quem
estiver vendo e avaliando seu trabalho
tenderá a buscar essas informações no
começo ou no fim da página.

Cada trabalho que foi desenvolvido
ao longo dos seus estudos e carreira
profissional pode ser agrupado com
outros que pertençam à mesma
categoria. Essa forma de organização
permite que o cliente possa ver seus
projetos relacionados aos interesses dele.

Coloque também uma foto sua,
bem produzida, com um ar natural e
profissional ao mesmo tempo. Imagens
de documento ou das suas férias na praia
não são recomendadas.

O mesmo ocorre quando você se
candidata a uma vaga de emprego, pois
o recrutador avaliará seu portfólio de
acordo com o perfil do escritório em que
deseja trabalhar.
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- CO NSTRU A U M PO RTF Ó L I O D E Q U A L I DA D E -

APRESENTE SEU CURRÍCULO
Separe um espaço no portfólio para apresentar seu currículo.
Organize as informações de maneira que fiquem visualmente
agradáveis e fáceis de ler. Liste sua formação, experiência
profissional, idiomas que domina, a cidade onde mora, os
softwares que sabe utilizar e outras informações relevantes para
quem precisa vê-lo.

EVITE ENVIAR O SEU PORTFÓLIO COMO ANEXO
Quando estiver participando de um processo seletivo de emprego,
evite enviar seu currículo e o portfólio separadamente. Além da
possibilidade de os arquivos ficarem pesados demais, isso denota
uma falta de organização de sua parte. Prepare uma versão do seu
currículo para enviar e coloque o link do portfólio dentro dele.
Caso o recrutador peça para que o portfólio seja enviado como
anexo, busque não superar os 5MB de peso do arquivo, pois a
maioria dos servidores de e-mail costuma travar quando esse
limite é excedido. Agora que você tem um portfólio on-line,
chegou a vez de marcar sua presença nas redes sociais.
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MARQUE SU A P RE S E N ÇA
NA S REDE S S O CI A I S

- M A RQ U E SU A PRE SE NÇA NA S RE D E S SO C I A I S -

Se você ainda encara as redes sociais apenas como forma de
distração de entretenimento, é bom começar a rever seus
conceitos. Apesar de muitas redes sociais focarem apenas no
lado pessoal de cada um, cabe a você decidir como utilizá-las.

Tendo em vista que seu objetivo é melhorar suas chances no
mercado de trabalho, nós separamos algumas dicas para que
você aprenda a marcar sua presença nas redes sociais. Confira!
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- M A RQ U E SU A PRE SE NÇA NA S RE D E S SO C I A I S -

CRIE PÁGINAS PROFISSIONAIS
O Facebook permite que você tenha dois
tipos de perfis: o pessoal e o profissional. O
perfil pessoal você provavelmente já tem. Já
o perfil profissional pode ser construído na
fanpage, na qual você será apresentado como
profissional e poderá mostrar seus trabalhos
para pessoas além do seu círculo social.
Outra rede social que permite a criação
de um perfil profissional é o LinkedIn.
Lá é possível listar suas experiências
profissionais, citar habilidades e
competências, anexar depoimentos de
colegas de trabalho e até subir alguns
arquivos do seu portfólio. Em redes sociais
como Twitter e Instagram você também
pode criar perfis, mas com o foco no seu
lado profissional.
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- M A RQ U E SU A PRE SE NÇA NA S RE D E S SO C I A I S -

INVISTA EM UMA BOA FOTO DE PERFIL
Use a mesma foto do seu portfólio on-line nas suas redes
sociais profissionais. Ela é a primeira imagem do seu trabalho a
ser vista. Lembre-se sempre que você deseja causar uma boa
impressão. Portanto, capriche!

PREENCHA CORRETAMENTE A BIOGRAFIA
Nas redes sociais que têm um espaço para biografia, você deve
preenchê-lo corretamente informando seu nome e cidade.
Coloque na sequência um pequeno texto com informações
relevantes sobre você, seu trabalho e interesses profissionais.

INTERAJA COM OS SEUS SEGUIDORES
As redes sociais permitem que o público em geral consiga falar
com você com mais facilidade, pois basta fazer uma menção
ou enviar uma mensagem privada. Toda vez que esse contato
existir, interaja com os seus seguidores. Estimule para que eles
falem mais e participem de suas redes sociais, interagindo com
os posts e os conteúdos que você divulgar.
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- M A RQ U E SU A PRE SE NÇA NA S RE D E S SO C I A I S -

FIQUE ATENTO AO
CONTEÚDO QUE POSTA
A quantidade e a velocidade com que você
posta nas redes sociais não tem um peso tão
significativo quanto o da qualidade do que for
divulgado. Antes de postar algo novo, verifique se
o assunto é de real interesse para seus seguidores
e se tem relação com o seu trabalho.
Em uma página de arquitetura, falar sobre receitas
que ajudam a emagrecer não é tão relevante
quanto a importância de uma cozinha planejada
para o preparo das receitas. Entendeu a relação?
Lembre-se também que cada rede social pede uma
abordagem diferente em relação ao mesmo tema.
O conteúdo que você divulga nas suas redes
sociais mostra o quanto você entende de sua
profissão. Quanto mais conteúdos relevantes você
divulgar, maiores serão as chances de se tornar
autoridade no assunto.
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MOS TRE A U TORI DA D E
N O ASS U N TO

- MO STRE A U TO RI DA D E NO A SSU NTO -

Quando o seu público-alvo o enxerga como autoridade em um assunto, seu trabalho ganha credibilidade e você, reputação. Para
se transformar em autoridade no seu campo profissional, você deve apresentar ao seu público-alvo as soluções para todos os
problemas que ele tem.
Difícil? Não. Isso pode ser feito por meio da produção de materiais relevantes para os problemas que seu público enfrenta. Esses
materiais podem ser divulgados de diversas maneiras. Confira as principais:
-- Posts em um blog
-- E-books
-- Vídeos
-- Transmissões ao vivo no YouTube com tira-dúvidas
Uma marca, um negócio ou um profissional que gera conteúdo e responde às necessidades de um determinado público torna-se
autoridade para ele. As pessoas levam isso em consideração quando contratam um serviço ou compram um produto.
A produção de conteúdos relevantes que atendam às necessidades do seu público depende do seu conhecimento, que pode ser
aprimorado com cursos, participação em eventos e no contato com outros profissionais por meio de redes de relacionamento.
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PA RTICI P E D E R E D E S
DE RELACIO N A ME N TO

- PA RTI C I PE D E RE D E S D E RE LAC I O NA ME NTO -

As redes de relacionamento — ou networking — agrupam pessoas com os mesmos
interesses pessoais ou profissionais. Reunimos nessas redes as pessoas que
conhecemos e que podemos contar. Uma rede de relacionamento não pode se
basear somente na troca de cartões de visita ou na felicitação de aniversário uma
vez por ano.
Existe o desafio de alimentar essa rede. O grande erro está em não nutrir um
relacionamento com as pessoas que passam por nossas vidas. Quando você
precisa de uma ajuda ou indicação e lembra de um amigo do tempo da escola com
quem não falou mais e que hoje atua na sua área, existe uma culpa que o consome
por nunca mais ter falado com ele?
Quando isso ocorre, seu contato até pode te ajudar e dar prosseguimento ao seu
pedido, porém ele se sentirá usado por você. Para que isso não ocorra, procure
manter um relacionamento frequente com as pessoas que podem fazer a diferença
no seu trabalho: ex-clientes, fornecedores, parceiros, outros arquitetos e afins.
Esse relacionamento pode ser mantido por meio de grupos no Whatsapp ou no
Facebook, assim como em eventos como workshops, encontros, reuniões, eventos
sociais e cursos. Esteja presente na vida das pessoas que influenciam seu trabalho.
Faça com que elas se tornem admiradoras do seu trabalho e ajudem na divulgação
da sua marca.
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CONTE COM O MA RK E T I N G
DE IN D I CAÇÃO

- CO NTE CO M O MA RKE TI NG D E I ND I CAÇÃO -

O marketing de indicação acontece quando os seus clientes e
membros das suas redes de relacionamento se tornam promotores
do seu trabalho. A satisfação que um cliente tem por ter sido bem
atendido e recebido aquilo que ele sempre sonhou, como um
projeto de arquitetura, pode motivá-lo a divulgar o seu trabalho.
As pessoas costumam dar mais valor ao que as demais falam
sobre uma marca ou produto do que o que a empresa diz. Ou
seja, mais vale a opinião dos seus clientes e parceiros profissionais
do que a sua sobre o seu trabalho.
Para implementar estratégias de marketing de indicação, será
necessário adotar algumas atitudes. Uma delas é a de oferecer
algum tipo de benefício para quem indica, como um brinde,
um desconto ou uma vantagem. Você também pode oferecer o
mesmo benefício para quem for indicado.
Outra maneira de estimular o marketing de indicação é primando
pela excelência tanto no atendimento quanto na realização do seu
trabalho, superando expectativas e encantando o cliente. Peça
um depoimento e compartilhe-o no seu site e nas redes sociais,
influenciando positivamente outros clientes.
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CON C LU S ÃO

- CO NC L U SÃO -

As estratégias de marketing apresentadas
neste guia o ajudam a conquistar,
fidelizar e se relacionar com seus clientes.
Os profissionais de arquitetura têm à
disposição todos esses mecanismos
para impulsionar suas marcas, aumentar
as vendas e se posicionar no mercado
de trabalho com destaque.
Utilize as estratégias que a Arqfashion
preparou para você e esteja em dia com
as ferramentas que colaboram com o
seu crescimento e sucesso profissional!
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A Arqfashion é um espaço de ideias, relacionamentos e benefícios. Um canal de negócios inovador que
une quem idealiza arquitetura com quem vai construir, decorar ou procura por inspirações. É um site
pioneiro no Brasil para profissionais do mundo da arquitetura. Conecta fornecedores, profissionais como
arquitetos, engenheiros, decoradores, paisagistas, artistas entre outros a potenciais clientes e mercados.
Para fornecedores e profissionais: expor, ser desejado, criar parcerias e prosperar.
Para quem quer construir, decorar ou se inspirar: explorar projetos, encontrar produtos, encontrar
fornecedores e profissionais e realizar.

