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Introdução
Estamos em uma época de ouro em oportunidades para artistas. 

Nunca foi tão fácil colocar seu trabalho na frente de tantas pessoas, a 
um custo tão baixo, com tão poucas barreiras no seu caminho.

Com um notebook, alguns softwares gratuitos ou baratos e uma boa 
dose de imaginação e transpiração, você pode encontrar um público 
global para o seu trabalho, além de obter a permissão de fãs verdadeiros 
para contatá-los regularmente e facilitar suas vendas. Com tudo isto, 
você poderá ter uma vida decente com seu trabalho.

O texto abaixo pressupõe que o seu trabalho deixa você orgulhoso e 
seus clientes encantados. Assim, o que você precisa é apenas ter mais 
alguns deles.
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1. Os 10 maiores erros que os 
artistas cometem em marketing 
online (e como corrigi-los)

Veja aqui uma lista dos 10 principais erros de marketing online que 
artistas comentem com muita frequência.

1.1. Não fazer
Ouço todos os motivos pelos quais artistas estão perdendo as opor-

tunidades do momento na internet:

• eles não sabem o que fazer.
• eles não sabem como fazer.
• eles não têm tempo.
• eles não estão convencidos de que funcionará.
• eles não gostam de computadores.
• eles estão preocupados com as pessoas que roubam seu trabalho.

Faça sua escolha.

Eu não estou dizendo que você tem que fazer uma ação online. Eu 
só estou dizendo que você está perdendo uma grande oportunidade se 
não estiver.

Os clientes que poderiam encontrar você pelo Google estão encon-
trando outras pessoas. 

Os blogueiros que poderiam ter escrito sobre você, estão escrevendo 
sobre os outros. As pessoas que poderiam compartilhar suas coisas no 
Twitter compartilham as de outras. Os colaboradores que você poderia 
ter conhecido e trabalhado estão se divertindo muito com outros par-
ceiros.
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Não é apenas sobre o dinheiro. Você também está perdendo muitos 
novos amigos e inspiração criativa. Perdi a conta do número de pessoas 
e ideias interessantes que encontrei desde que comecei divulgar o meu 
nome online.

Solução: faça, não espere um momento ideal, ele 
nunca chega.

Encontre a hora e faça. Aprenda as coisas técnicas - não é física quânti-
ca. Se eu consigo, você também pode. Aprenda o que funciona para você, 
e não estará desperdiçando seu tempo e energia.

1.2. Confiar demais no seu portfólio
Ter um portfólio totalmente incrível (ou galeria online) é essencial, 

mas infelizmente não é suficiente para você se destacar online.

Por melhor que seja o trabalho, a natureza estática da maioria dos 
portfólios significa que as pessoas precisam procurá-las, visitar seu site 
e clicar nas várias categorias.

A maioria das pessoas nunca ouviu falar do seu site ou talvez elas 
tenham ouvido, mas estão muito ocupadas para visitá-lo, ou visitaram 
uma vez, gostaram, e esqueceram de voltar.

Solução: forme um público oferecendo conteúdo 
atualizado recente para eles, regular e gratuito.

A maioria dos visitantes iniciantes do seu site não vai comprar nada. 
Então, ofereça um acesso para uma série no site, uma newsletter com 
os seus trabalhos, um podcast ou vídeo. Envie coisas incríveis. Eles es-
tarão sempre ansiosos para abrir seus e-mails e encontrar seu último 
post.

O marketing de conteúdo é uma grande tendência na internet. Isto 
significa publicar conteúdo de mídia que não se pareça com publicida-
de, mas que funcione como uma.
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Você não está vendendo nada diretamente, está dando às pessoas 
um gostinho do seu trabalho, de graça. Isso gera movimentação, com 
pes soas falando sobre você no Twitter, entrando no seu site, e encami-
nhando seus e-mails para amigos — ou seja, eles começam a fazer o 
marketing para você, de graça.

Quem são os especialistas em criar os impressionantes conteúdos 
de mídia? Você faz parte desse grupo. Neste admirável mundo novo, 
artistas têm uma vantagem incrível em marketing na internet: artistas 
são pessoas criativas treinadas.

1.3. Narcisismo nas mídias sociais

Todos nós já vimos. As postagens, tweets, atualizações do Facebook 
cheias de detalhes tediosos do dia a dia de um artista, ou as postagens 
narcisistas sobre sua filosofia pessoal e sofrimento com a arte; nomes 
de clientes “impressionantes”, ou reclamações sobre parceiros, amigos, 
colegas artistas ou o mundo, em geral.

Ninguém quer ler essas coisas, e ninguém quer comprar das pessoas 
que as escrevem.

Não é sobre você. Então, tenha cuidado com o quanto você fala so-
bre sua vida pessoal e suas opiniões (guarde isso para a família e ami-
gos, que o amam apenas por quem você é).

As pessoas que se destacam e obtêm sucesso online, seja usando 
um blog ou outra plataforma, fazem isso fornecendo um valor enorme a 
seus fãs e clientes. Eles publicam desenhos animados hilariantes, frases 
engraçadas ou tutoriais e vídeos úteis; acabam informando, divertindo 
e educando de uma só vez.

Eles não ficam online para compartilhar o que tomaram no café da 
manhã, para ignorar a concorrência ou lamentar sobre o péssimo aten-
dimento que receberam. Eles ficam online para encantar e surpreender 
as pessoas.
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“Mesmo quando é sobre você, não é sobre você.”

É sobre o que você significa para seu público. Se você está fazendo 
um trabalho incrível ou buscando uma grande aventura, é sobre um ou 
o outro.

Solução: dê às pessoas o seu melhor trabalho.

Em outras palavras, quando você entra na Internet, coloca-se online 
não o lado excêntrico e aborrecido, mas o melhor de si; o seu eu mais 
apaixonado, articulado, criativo e inspirador.

1.4. Hospedar seu blog no Blogger.com ou outro se-
melhante

Era uma vez o Blogger.com, uma plataforma inovadora, na vanguar-
da da publicação online. Esse tempo passou. Agora, usá-lo para o seu 
blog de negócios, faz você parecer um amador - o equivalente a usar um 
endereço de e-mail do Hotmail (se você ainda o usa, pense em mudar). 

Os temas são feios, a funcionalidade é desajeitada. Nenhuma dessas 
é a principal razão pela qual você deve evitar o Blogger (ou serviços si-
milares de blogs hospedados gratuitamente).

Se você alugar uma propriedade, você deve seguir as regras do pro-
prietário. Se você pintar as paredes de uma cor não autorizada, tiver 
muitas festas tarde da noite ou demolir o conservatório, receberá um 
aviso de despejo. 

E não faz sentido gastar seu tempo e dinheiro instalando um novo 
banheiro ou isolando o telhado, pois você estará apenas agregando va-
lor à propriedade de outra pessoa.

Se você comprar uma propriedade, você a possui. Você pode fazer 
qualquer coisa legal que você gosta nela. Você pode pintá-la e instalar o 
que quiser. Pode adicionar uma extensão ou uma nova cozinha, e o valor 

marketing online para artistas 8



de sua propriedade aumentará quanto mais você investir nela.

O Blogger é a propriedade alugada. É de propriedade do Google, que 
pode despejá-lo se você violar os termos de serviço. Se você melhorar a 
propriedade - por exemplo, criando um blog fabuloso e popular - toda a 
valorização (links de entrada, tráfego, classificações de mecanismos de 
pesquisa) vão para o Google. 

O mesmo vale para uma página do Facebook, ou qualquer um dos 
seus perfis de redes sociais.

Solução: Instale o WordPress no seu próprio domí-
nio da web.

Aqui vai um link que ajudará você nestes passos:

https://tudosobrehospedagemdesites.com.br/como-criar-um-site-wordpress/

9marketing online para artistas



1.5. Escrever manchetes inúteis
Por “inútil”, quero dizer uma manchete que não funciona muito para 

você atrair visitantes para ler suas postagens, baixar seus podcasts, as-
sistir seus vídeos ou ver a sua arte. As pessoas não sabem, magicamen-
te, que você criou um ótimo trabalho. 

É necessário escrever um título claro e convincente que as interrom-
pa e faça com que elas cliquem para visitar seu site.

Imagine que seu título é apenas uma das centenas de mensagens 
vistas por alguém em uma longa lista de atualizações no Facebook. Se 
você escrever algo chato, então todo o seu trabalho ficará perdido.

Solução: aprenda a escrever títulos atraentes

Não veja problema em utilizar as “fórmulas de sucesso” na criação 
de manchetes.  Elas provaram que funcionam. Não fique tentado a in-
ventar algo mais “criativo”, original ou misterioso. Você pode apresen-
tar às pessoas um material “criativo, original e misterioso” assim que 
elas realmente chegarem ao seu site. O trabalho do título é levar as 
pessoas a fazer isso.

Se você não acredita em mim, ou se pensa que as fórmulas habituais 
não se aplicam ao seu trabalho, experimente usar os dois títulos. Foi o 
que fiz até perceber que as fórmulas testadas e aprovadas se aplicavam 
ao meu trabalho e funcionavam melhor que o outro.
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1.6. Não criar uma lista de e-mails
Todos os principais profissionais de marketing da Internet concor-

dam que “o dinheiro está na lista”. Muitos milionários não podem estar 
errados.

Por “lista”, eles querem dizer uma lista de endereços de e-mail, que 
as pessoas forneceram como uma expressão de interesse em seus pro-
dutos ou serviços.

Mesmo se você não deseja ser um milionário, utilize o site para co-
letar endereços de e-mails de clientes em potencial. Caso contrário, seu 
site será como um balde furado na base. 

Não importa quanta água você despeje no balde (ou seja, quanto 
tráfego você recebe no seu site) se tudo estiver sendo drenado no fundo.

Solução: configure uma lista de discussão e peça às 
pessoas para se juntarem a ela.

É simples assim, pelo menos na sua forma mais básica. Coloque 
um formulário de inscrição em destaque em seu site e peça às pessoas 
que lhe forneçam o endereço de e-mail, caso desejem saber sobre seus 
produtos e serviços mais recentes.

Então, na próxima vez que você tiver um produto ou serviço para 
anunciar, eles poderão adivinhar o que está por vir. Envie um e-mail e 
convide-os para comprá-lo.

Você precisa usar um provedor de serviços de e-mail marketing res-
peitável. Além de facilitar o gerenciamento de centenas ou milhares de 
contatos de e-mail, quando os filtros de spam veem que seu e-mail está 
sendo enviado por um provedor com boa reputação, eles abrirão as por-
tas e passarão suas mensagens.
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1.7. Adicionar pessoas à sua lista de e-mails sem 
permissão

Isso acontece comigo toda semana, e ainda me surpreende que as 
pessoas julguem que é aceitável ou eficaz. Encontrar alguém (online ou 
não) e, alguns dias depois, começarmos a receber mailing deles, mes-
mo que nunca tenhamos solicitado.

Muitas vezes, não há um link de “cancelamento de assinatura” na 
parte inferior do e-mail (uma exigência legal em muitas partes do mun-
do). 

Então, a única maneira de sair da lista é enviá-las diretamente e pedir 
para serem removidos. O que seria desconfortável para os dois lados.

Solução: convide as pessoas a se inscrever e faça 
valer a pena.

1.8. Usar redes sociais para socializar
É claro que as redes sociais são para socialização, mas se você olhar 

para elas apenas como uma forma de manter contato com amigos, es-
tará perdendo uma oportunidade de ouro para construir sua rede profis-
sional e ter seu conteúdo compartilhado amplamente, trazendo novos 
visitantes, assinantes e clientes.

Apenas curtir o Facebook compartilhando vídeos de gatos ou jogan-
do jogos de zumbis com seu círculo habitual de amigos não terá benefí-
cio algum para o seu negócio.

 
Inclusive, dependendo do que compartilha sobre sua vida privada e 

suas opiniões, você pode estar prejudicando ativamente sua imagem 
profissional.

Você está confortável com o pensamento de clientes em potencial 
verificando seu perfil, atualizações de status e fotos? Porque eles estão 
fazendo isso.
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Solução: segmente as redes sociais mais relevantes 
e use-as para criar sua rede profissional e colocar seu 
conteúdo em circulação.

Deixe claro onde você fica online adicionando os links “siga-me” ou 
ao seu site. Incentive os visitantes a compartilhar o seu conteúdo.

1.9. Dificultar a compra

Seus potenciais compradores sabem o que você quer que eles fa-
çam? Eles devem comprar o seu trabalho? Ir à sua exposição? Te contra-
tar para um projeto? Isso só ficará claro se você falar para eles. 

Eles não entenderão o valor do seu trabalho a menos que você o des-
creva e faça uma divulgação. Muito provavelmente não vão comprar se 
tiverem medo de perguntar o preço.

Solução: diga às pessoas o que você quer que elas 
façam. Explique o processo de compra e torne tudo 
mais fácil.

Tenha links para sua galeria ou para a página “me contrate”.

Se você está vendendo serviços, reduza a ansiedade explicando o que 
e como você faz, quanto tempo levará, como você cobra (por hora/dia/
projeto) e quanto isso vai custar. 

Depoimentos ajudam, especialmente se você incluir nomes de clien-
tes e endereços de sites. Facilite o contato das pessoas com você.
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1.10. Fazer Search Engine Optimization (SEO) o  
tempo todo

Todos me perguntam como “otimizar o site com as palavras-chave 
certas”.

Embora as palavras-chave sejam definitivamente importantes, é um 
equívoco comum achar que a coisa mais importante a se fazer para que 
um novo site seja bem classificado nos mecanismos de busca seja me-
xer com as palavras-chave no texto do site, bem como as palavras chave 
ocultas da página.

Em primeiro lugar, as tags são complementares ao seu conteúdo, 
não o mais importante.

Em segundo lugar, ao iniciar um novo site, é mais importante atrair 
links de outros sites do que se envolver nos detalhes de palavras-chave 
do seu site.

Quando os mecanismos de pesquisa veem muitos links de entrada 
para um site, eles tomam isso como um forte indicador do valor do site, 
especialmente se os links vierem de sites que eles já têm alta classificação.

É por isso que por vários anos consegui me classificar muito bem em 
mecanismos de busca e atrair muito tráfego, mesmo que eu não tenha 
me incomodado em fazer SEO no sentido usual. 

Como eu estava escrevendo um blog que as pessoas gostavam, eu 
naturalmente atraía muitos links de outros blogueiros, o que era uma 
coisa boa para os olhos do Google.

Não peça trocas de links. Ninguém com um site que valha a pena 
receber links levará você a sério se fizer isso. 

Em vez disso, o conteúdo é uma maneira muito mais eficaz de atrair 
links valiosos.

Simplificando: se o seu conteúdo não for bom o suficiente para atrair 
links bons e naturais, não importa o quão “otimizado” ele é.

Agora, admito que ignorei o SEO por muito tempo. Há um ano que 
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eu realmente comecei a levar isso a sério. Eu poderia ter feito ainda me-
lhor se eu me desse ao trabalho de aprender o básico sobre SEO antes, 
então, não cometa o meu erro.

Solução: primeiro, produza um ótimo conteúdo que 
naturalmente atraia links de outros sites. Em seguida, 
otimize suas páginas mais importantes.

Quando você tiver alguns links de entrada e conteúdo de qualidade 
para otimizar, valerá a pena investir algum tempo ajustando as palavras-
-chave em seu site. 

É por isso que é chamado de otimização de mecanismo de pesquisa.

Bem, aí está. Você perceberá que muitas das soluções que estou propon-
do exigem mais tempo e esforço do que as alternativas “rápidas e fáceis”.

Não há como ignorar que o marketing na Internet é uma abordagem 
de médio a longo prazo, mas se você for sério em fazer um negócio 
bem-sucedido com seu trabalho criativo, essa será a escala de tempo 
em que você deve se concentrar.

A boa notícia é que, se você acertar os fundamentos, pode se divertir 
bastante com essas coisas.

Criar um material incrível e conhecer pessoas criativas interessantes 
online é muito melhor do que pagar por publicidade.

Se você é um artista de qualquer tipo, “criar” vem antes na sua lista 
de prioridades do que “vender”.

Uma das grandes alegrias de se dedicar à sua paixão criativa é o 
prazer de escrever, pintar, fazer música, atuar, tirar fotos ou o que você 
fizer - sem nenhum motivo oculto e sem precisar mostrar qualquer tipo 
de “retorno sobre o investimento”. Você faz isso porque gosta.

Por outro lado, mesmo que você não queira ser um milionário, o 
respeito de seus colegas artistas e algum reconhecimento crítico são 
sempre bem-vindos. Alguns fãs, provavelmente, não fariam mal algum 
para a sua autoestima.

15marketing online para artistas



Você não precisa ser tão rico ou famoso, mas todos nós temos con-
tas a pagar, então acho que você não se importaria de ganhar uma vida 
decente com seu trabalho criativo. Ser pago para fazer o que gostamos 
é o que devemos procurar fazer em nossas vidas.

Com a tecnologia de hoje, a Internet dá a você a chance de ganhar, 
construir sua própria plataforma, encontrar seus próprios fãs e vender 
seu trabalho diretamente para eles. E isso não lhe custará uma fortuna. 
A maioria dos softwares e ferramentas de que você precisa é gratuita ou 
tem um custo muito baixo.

E essa nem é a boa notícia; fica ainda melhor. Sua criatividade lhe dá 
uma vantagem injusta.

Uma das maiores tendências em marketing na internet no momento 
é algo chamado marketing de conteúdo. Resumindo, isso significa criar 
e oferecer conteúdo de mídia original que não se pareça com marketing, 
mas funciona como marketing.

Por exemplo, um artista cria desenhos animados muito engraçados 
e os coloca gratuitamente em seu site. Por eles serem tão legais e 
engraçados, muitas pessoas os compartilham com seus amigos, via 
Facebook, Twitter e outros sites de mídia social. Quando você visita 
o site dele, ele se oferece para lhe enviar mais cartoons legais de gra-
ça. Milhares de pessoas se inscrevem para receber os seus desenhos  
gratuitos.

Como resultado, cria-se uma lista de pessoas que querem saber das 
atividades dele. Nem todo mundo que visita o site ou se inscreve em 
sua lista se torna um cliente - mas é o suficiente para criar um bom fluxo 
de renda. Então, o artista se torna um cartunista profissional, os visi-
tantes de seu site riem de graça, e seus clientes fiéis ficam ainda mais 
entusiasmados com suas compras.

Não apenas isso, boa parte do público fiel começa a fazer o marke-
ting dele, escrevendo sobre seu site e recomendando suas coisas. Este 
é o marketing do futuro, onde artista e consumidor se identificam e um 
está ligado ao outro afetivamente.

O artista é criativo? Sim. Ele é generoso? Sim. Ele tem uma estratégia 
de negócios inteligente? Certamente.
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O artista entende o fato de que as pessoas estão procurando online 
um conteúdo original e notável. No caso dele, o produto é entreteni-
mento. Outros conseguiram com arte, notícias e particularmente educa-
ção. Ele é um artista visual, então obviamente usa imagens. Mas outros 
estão usando texto, áudio e vídeo com o mesmo sucesso.

Você vê, mesmo quando o artista dá seus desenhos de graça, ele não 
está realmente dando de graça. Ele faz isso em troca de visitantes para 
seu website e assinantes de suas listas de e-mail. Em poucas palavras, o 
artista dá seu trabalho em troca de atenção. Agora que tem um público 
atento, ele está em uma posição muito forte para vender produtos, ser-
viços ou o que mais ele quiser. 

O sucesso deste artista ilustra um dos paradoxos centrais do marke-
ting online: 

“Quanto menos o seu conteúdo de mídia se assemelhar à publicida-
de, mais eficaz será a publicidade.”

Se o artista tiver um site que não vai além de um anúncio para seus 
produtos, quanto tráfego você acha que ele receberia? Não muito. 
Quando se está oferecendo algo genuinamente valioso e facilitando a 
participação de outras pessoas, se cria um negócio que se comercializa 
sozinho. Bem vindo ao futuro.

Os profissionais de marketing da Internet conhecem há anos o 
marketing de conteúdo, e alguns deles realmente ganham milhões por 
ano com pouco mais que um laptop, uma rede de associados confiáveis 
e algumas listas de e-mail muito grandes.

Hoje em dia, empresas de todos os tipos estão percebendo que 
precisam começar a pensar como agências de mídia e produzir arti-
gos originais, vídeos, podcasts, recursos educacionais e atualizações 
de notícias, se quiserem chamar a atenção e gerar negócios.

Muitas empresas estão arrancando os cabelos. Elas se deparam com 
a necessidade de criar um conteúdo de mídia divertido e envolvente, ou 
ficar para trás.

Até seus departamentos de marketing estão confusos. Lembre-se do 
paradoxo: quanto mais o seu conteúdo de mídia se parece com publici-
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dade, menos eficaz será a publicidade. 

Se você estiver trabalhando em um departamento de marketing tra-
dicional, tratando seu público como “consumidores” e bombardeando-
-os com publicidade e marketing, o resultado será pior. Esta é uma lição 
difícil de aprender.

Você, como artista, não tem esse problema. Criar imagens, sons, 
texto, música ou vídeo originais, atraentes e notáveis é o que você faz 
melhor. Você já é uma empresa de mídia de uma pessoa. Mesmo se 
você odeia a ideia de marketing, você deve saber que quando se trata de 
marketing online, sua criatividade lhe dá uma vantagem injusta.

Se você quiser saber o que pode fazer com essa vantagem, veja a 
seguir.
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2. Utilizando a sua criatividade

2.1. Construa sua própria audiência

A primeira opção é construir seu próprio público online, criando um 
site notável que você adora trabalhar, que as pessoas gostam de visitar 
e contar aos amigos.

Se você fizer isso de maneira inteligente, isso significa que outras pes-
soas enviarão clientes em potencial, você será encontrado facilmente nos 
mecanismos de pesquisa e gradualmente criará listas de discussão de fãs 
dispostos a pagar um bom dinheiro pelo seu trabalho. Kevin Kelly (um 
dos fundadores da revista Wired) calculou que uma pessoa precisa de 
apenas 1.000 fãs para ganhar a vida através da Internet (https://kk.org/
thetechnium/1000-true-fans/). O número varia, obviamente, dependen-
do do que você está fazendo e quanto você pode cobrar por isso, mas o 
princípio básico ainda é válido.

2.2. Parcerias com outras pessoas

Lembre-se de que os donos da empresa arrancaram os cabelos dian-
te da perspectiva de ter que começar a produzir conteúdo de mídia? 
Para eles, é um pesadelo, mas para você é uma oportunidade.

Você tem a capacidade de escrever os artigos, desenhar as imagens, 
gravar a música e produzir os vídeos de que precisam. O que impede 
você de se juntar a eles - para ajudá-los a criar a presença online de que 
precisam e para que você tenha uma vida decente fazendo algo que 
gosta?
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Não estou sugerindo que você saia e comece a compor odes para 
condicionadores de cabelos. Escolha uma empresa que você realmente 
admire, cujos produtos ou serviços você usa e recomenda. Dê uma olha-
da no site deles. Você poderia ajudá-los a fazer melhor? Você consegue 
se ver escrevendo sobre eles, ou criando um website, ou ajudando-os a 
fazer vídeos educativos que realmente ajudem seus clientes? Se sim, o 
que impede você de entrar em contato com eles?

Procure empresas que estejam dispostas a fazer parceria com você, 
por uma parte dos lucros ou até mesmo por uma participação nos ne-
gócios. Dessa forma, você colhe as verdadeiras recompensas de seus 
esforços e ambos têm um investimento real para tornar o empreendi-
mento um sucesso.

Se você está lendo e pensando, “Tudo isso é muito bom para essas 
pessoas, mas eu trabalho em um ambiente não-comercial que não me 
permite ganhar dinheiro suficiente com isso”, então segure esse pensa-
mento por um momento. 

Mesmo se esforçando para ganhar a vida com sua paixão criativa, 
sempre há algo relacionado a ela que possa fornecer a você um negócio 
viável e gratificante.

Por exemplo, você pode descobrir que as pessoas estão dispostas a 
pagar para ensiná-las sobre criatividade, produtividade e outras habili-
dades profissionais.
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2.3. Aqui vai a má notícia
Todo este esforço não leva muito tempo para dar retorno?

E a resposta, claro, é “sim”. Se você realmente quiser ter sucesso on-
line, levará muito tempo. Vamos enfrentá-lo. Se você quiser ter sucesso 
em qualquer coisa que valha a pena, vai levar muito tempo.

Se você ficou desencorajado com isso, pense em como se sente 
quando alguém admira sua habilidade de escrever, desenhar, tocar mú-
sica ou qualquer outra coisa. “Eu adoraria ser capaz de fazer isso”, di-
zem eles, “mas aposto que leva muito tempo para aprender, certo?”. E 
o que você pode dizer?

É claro que leva muito tempo - mas você faz isso de qualquer manei-
ra, tanto pelo prazer quanto pelos resultados que o talento artístico te 
proporciona. Você sabe que não há atalhos, mas fica feliz em aceitar o 
desafio.

Encontrar e nutrir seus milhares de fãs é um trabalho árduo, não se 
engane. Demora muito tempo, sem falar da criatividade e pura persis-
tência. Só você pode decidir se valerá a pena recompensar o seu tempo 
e esforço, ou se seria mais fácil seguir a rota tradicional, chamar a aten-
ção e conquistar o favor dos guardiões da sua indústria.

Há uma curva de aprendizado envolvida. Você pode obter ajuda para 
fazer isso, mas, a menos que você já seja um usuário ativo da Internet, 
precisará estar preparado para aprender um pouco sobre o lado técnico 
das coisas. 

Provavelmente, o maior obstáculo para muitas pessoas criativas é 
a própria ideia de colocar a cara para bater e vender coisas. Você pode 
se preocupar com a sensação de “se expor”. E isso é simplesmente as-
sustador, mas se você quiser ganhar a vida com seu trabalho criativo, 
precisa aprender a vender.

Mesmo que você opte por um emprego, ainda precisará “vender” a si 
mesmo para um empregador e “vender” seu trabalho para seu gerente, 
seus colegas de equipe e seus clientes. Se você é um freelancer ou um 
empreendedor, terá que eliminar as aspas e aprender a vender.
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No lado positivo, adotando a abordagem de marketing de conteúdo, 
você produzirá um trabalho fabuloso que funciona como publicidade 
mas não se parece com publicidade. O que o torna muito mais divertido 
de criar. 
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3. Itens fundamentais para você 
crescer online

3.1. Faça um portfólio online impecável
Construir um portfólio online é um primeiro passo crucial no marke-

ting de sua arte. 

É importante ter um local onde você possa orientar as pessoas para 
verem um pouco do seu trabalho.

Como seu portfólio geralmente é a primeira impressão, é importante 
pensar nisso. Aqui estão algumas características importantes que farão 
seu portfólio brilhar - e levar a sua exposição à um nível superior.

Hoje em dia você pode construir seu site em poucos minutos!

Escolha um layout e tema que sejam atraentes e fáceis de navegar; 
quando se trata de marketing de sua arte, você quer algo novo e moder-
no, mas atemporal também.

3.1. Curadoria do conteúdo

Embora possa ser tentador exibir todo o seu trabalho em seu portfó-
lio online, você deve ser um pouco exigente ao escolher o que incluir.

Se o seu portfólio inclui muitos exemplos de seu trabalho, é menos 
provável que os visitantes analisem todos eles. 
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Se você incluir peças que não representam seu melhor trabalho, elas 
podem distrair os clientes em potencial dos demais e fazer com que 
todo o seu portfólio pareça mais fraco no geral.

3.3. Capriche na página sobre o seu trabalho 

Certifique-se de adicionar sua declaração de artista ao seu site. Ela 
descreve como você trabalha e o que sua arte significa: aprender como 
escrevê-la é outro aspecto importante do seu marketing.

Essa declaração, além de ser sua marca como artista, precisará ser 
enviada para competições de arte e fornecida a todos os meios de co-
municação. 

Certifique-se de preencher o resto da sua página “sobre mim” com 
conteúdo envolvente sobre você e sua prática; clientes em potencial 
querem conhecer o artista por trás da arte.
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3.4. Entre nas competições de arte

Entrar em competições é uma excelente forma para promover a sua 
arte. Se vencer, além de chamar atenção pelo seu trabalho, você vai co-
meçar a construir uma boa reputação artística tendo um prêmio em seu 
currículo.

Mesmo que você não ganhe a competição, entrar ainda pode ajudar 
a divulgar a sua arte, já que muitas competições mostrarão alguns vice-
-campeões, menções honrosas ou inscrições enviadas.

Para saber dos concursos, entre no site abaixo:

3.5. Crie seus próprios shows de arte
Quer aprender como se promover como artista? Organizar sua pró-

pria mostra de arte é uma maneira maravilhosa de aprender os cami-
nhos do marketing de arte. Isto pode ser mais fácil do que você imagina. 
Aqui estão algumas dicas para ajudar seu programa a funcionar sem 
problemas:

Pense em um tema para amarrar a exposição inteira. Embora não 
seja obrigatório, um tema pode dar foco à mostra de arte e te aju-
dar a decidir se há outros artistas que merecem o seu destaque.

Considere fazer uma exposição coletiva. Mais artistas significa mais 
marketing de arte para o evento! Cada artista poderá divulgar suas redes 
de amigos e fãs, aumentando o alcance da promoção de sua mostra.

Não se atenha às opções tradicionais de locais. Claro, se estiver no 
seu orçamento, alugar uma galeria formal é ótimo. Mas qualquer 
lugar aberto e acessível pode funcionar. Alguns exemplos incluem 
lobbies de hotéis, restaurantes e salas de música. Estes ambientes 
estão sempre procurando uma forma de apresentar algum conteúdo.

https://www.editaiseafins.com.br/
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Uma boa divulgação será uma peça fundamental no marketing de 
sua arte. 

3.6. Faça o seu Network
Quando se trata de aprender a promover sua arte, uma das princi-

pais habilidades para dominar é o networking (formação de uma rede 
de contatos que se relacionam ou compartilham informações sobre um 
interesse em comum). Aqui estão algumas das melhores maneiras de 
construir esses relacionamentos no mundo da arte:

• Participar de exposições de arte e feiras

Aqui você pode conhecer muitos fãs de arte, artistas profissionais e 
profissionais do setor, como proprietários e agentes de galerias. 

Fazer esses contatos é extremamente importante; eles podem man-
tê-lo informado sobre novas oportunidades, como galerias de arte que 
estão procurando inscrições, e ajudar você a divulgar sua arte, seja com-
partilhando sua exposição de arte em seus feeds sociais seja sugerindo 
artistas com os quais você pode colaborar. Não se esqueça de trazer 
seus cartões de visita e entregá-los a todos que você conhece! Parece 
uma coisa pequena, mas até mesmo um cartão bem projetado pode 
realmente ajudar na promoção do artista.

• Se envolva na sua comunidade

Essa é uma ótima maneira de divulgar seu nome e fazer uma boa 
ação para seus colegas artistas ao mesmo tempo. Algumas ideias in-
cluem a oferta de obras de arte para leilões de caridade, participação em 
projetos de arte comunitária como murais, e voluntariado para ensinar 
em centros comunitários.

Novo na cidade? Há muitas maneiras de se envolver na comunidade 
de artistas. Comece a construir essa rede e a divulgar sua arte.
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• Colabore em um projeto de arte

Encontrar outros artistas para colaborar é uma ótima estratégia de 
promoção artística. Ter outro artista envolvido significa que mais pesso-
as estarão cientes do seu trabalho.

Enquanto encontrar outros artistas que trabalham no mesmo meio 
que você é um lugar razoável para começar, se você pensar fora da caixa, 
as oportunidades são infinitas. Por exemplo, você pode encontrar uma 
banda que precise de capa para o próximo álbum.

• Candidate-se a bolsas

Receber uma bolsa de arte pode ajudá-lo a ganhar atenção e aumen-
tar sua reputação como artista. Isso pode resultar em alguma cobertura 
da mídia. As organizações que concedem as bolsas geralmente gostam 
de promover a grande obra que eles apoiaram.

Há muitas bolsas de arte disponíveis; procure por aquelas que são os 
mais adequadas para o seu trabalho e se esforce em escrever um pedido 
que seja fora do comum.

• Coloque sua arte em projetos de cinema e TV

Existem alguns artistas que ganham a vida criando obras de arte que 
aparecem no cinema e na TV. Ela pode variar de uma pintura que ficará 
pendurada no segundo plano a um logotipo comercial.

Se você conseguir colocar sua arte em um filme ou programa de TV, 
isso resultará em muitos olhos em seu trabalho e seu nome nos créditos 
do projeto.

Para começar, entre em contato com empresas de produção locais 
ou, na falta delas, procure os estudantes de cinema e TV de sua comuni-
dade. Embora ter o seu trabalho em uma produção de alunos provavel-
mente não o leve ao estrelato, é uma maneira de começar a demonstrar 
sua capacidade de atender aos requisitos exclusivos envolvidos na pro-
dução de filmes e TV.
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• Agite nas mídias sociais
Aprender a comercializar sua arte significa aprender a se destacar 

nas mídias sociais. Essas plataformas são a chave para a promoção do 
artista. Leia aqui algumas dicas:

marketing online para artistas 28



 

4. Como promover a arte online

Se você não tem um plano de marketing de mídia social, as coisas 
podem ficar confusas.

Sem metas concretas em mente, será mais difícil avaliar seu progres-
so e identificar áreas em que seu marketing de arte está ausente.

É por isso que você deve começar criando uma estratégia de mídia 
social para promover sua arte. Ela deve incluir elementos como: a sua 
campanha de promoção, o tipo de público-alvo selecionado e as plata-
formas que serão utilizadas.

4.1. Configurar contas empresariais no Facebook e no 
Instagram

Se você ainda usa suas páginas de mídia social como a principal 
forma de promover sua arte online, considere a possibilidade de criar 
páginas de negócios no Facebook e no Instagram. 

Isso não apenas tornará sua promoção artística mais profissional, 
mas também dará a você acesso a mais algumas ferramentas de análise 
para aperfeiçoar sua estratégia de marketing de mídia social.

Por exemplo, depois criar uma página comercial, você poderá usar 
mais ferramentas de análise e criar anúncios no Facebook. Você deve 
começar a configurar sua página de negócios do Facebook, já que é ne-
cessário criar uma conta comercial no Instagram.
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Mudar de uma conta pessoal para uma conta comercial é rápido, 
simples e gratuito! 

Enquanto você está configurando as novas páginas do seu negócio, é 
um bom momento para tomar algumas medidas simples para proteger 
suas contas de mídia social contra hackers. Eles podem incluir a ativa-
ção da autenticação de dois fatores, evitando a reutilização de senhas 
antigas e garantindo que suas senhas sejam fortes o suficiente.

4.2. Faça os seus seguidores promoverem você

A promoção boca a boca é um dos pilares da boa estratégia de mídia 
social. Isso significa encontrar maneiras de seus seguidores promove-
rem você.

Uma maneira de fazer isso é com concursos. Por exemplo, algumas 
empresas oferecem produtos gratuitos como incentivo e pedem aos 
participantes que façam um post mencionando-a ou o seu produto.

Como artista independente, você provavelmente não poderá oferecer 
um grande prêmio. No entanto, se você for criativo, há muitas maneiras 
de atrair as pessoas a participar.

Por exemplo, você pode oferecer uma de suas obras de arte como 
prêmio em troca de postagens dos participantes sobre seu melhor tra-
balho nas redes sociais. Dessa forma, você terá participantes exibindo 
seu trabalho para as pessoas em suas redes.

4.3. Promoção cruzada com outros artistas

Há muitos artistas por aí na mesma posição que você: eles também 
estão procurando maneiras de promover o trabalho deles. Assim, uma 
maneira fácil de conseguir isso é concordando em fazer uma promoção 
cruzada com outro artista. Estando em comum acordo, por exemplo, 
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faça alguns posts que destacam o trabalho de seu colega de profissão e 
ele fará o mesmo. 

É um marketing onde todos ganham: vocês dois vão ter mais pesso-
as olhando os trabalhos. E como o gosto de todos na arte é diferente, 
você pode fazer promoção cruzada sem se preocupar em enviar clientes 
em potencial para um concorrente.

4.4. Acompanhe seu progresso com ferramentas de 
análise

Ferramentas como o Facebook Insights e o Instagram Analytics po-
dem ajudá-lo a ver o desempenho das suas promoções de mídia social. 
Essas ferramentas podem dizer coisas como a quantidade de visualiza-
ções que cada uma das suas postagens atrai e quantos desses visitantes 
clicaram para ver seu portfólio online.

Ao comparar o desempenho de suas várias postagens e estratégias 
de mídia social, você pode ter uma ideia melhor do que funciona e do 
que não funciona.

Embora as ferramentas incorporadas no Facebook e no Instagram 
forneçam informações suficientes para começar, quando você estiver 
pronto, há muitas ferramentas de análise de terceiros que vão além, 
como o Google Analytics.
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4.5. Pegue inspiração com artistas online
Estude as contas de mídia social dos artistas que você admira, ou 

qualquer artista que realmente saiba como promover sua arte online. 
Você deve examinar tudo sobre eles, até mesmo o tipo de imagens que 
publicam na agenda de postagem. Ao aprender o que torna essas contas 
de mídia social tão bem-sucedidas, você terá algumas dicas sobre o que 
pode fazer melhor.

4.6. Use ferramentas de agendamento
A publicação constante de novos conteúdos em suas mídias sociais 

é importante. É uma ótima maneira de manter seus seguidores engaja-
dos e atrair novos. No entanto, pode ser uma dor de cabeça ficar ligado 
o tempo todo, dia após dia.

Felizmente, há uma variedade de ferramentas de agendamento que 
podem tirar o estresse disso. Essas ferramentas permitem que você crie 
suas postagens no seu próprio ritmo e as agende para que sejam carre-
gadas automaticamente em horários específicos.

Essas ferramentas facilitam a publicação nos melhores momentos. 
Como sua análise provavelmente mostrará a você, a hora do dia pode ser 
um fator crucial para determinar se o marketing de arte é visto ou não.

Então, se você estiver interessado em saber mais sobre as ferramen-
tas de programação que estão por aí, veja uma lista das melhores ferra-
mentas de agendamento do Instagram.

• https://later.com/
• https://buffer.com/instagram
• https://www.socialreport.com/
• https://onlypult.com/pt
• https://www.zoho.com/social/
• https://pro.iconosquare.com/
• https://hootsuite.com/
• https://www.crowdfireapp.com/
• https://postcron.com/
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5. O que fazer agora?

Você está no caminho certo para aprender como promover sua arte. 
Se você colocar todos esses métodos em prática, sua reputação crescerá 
e novas oportunidades surgirão.

A promoção e o marketing podem até ajudá-lo a transformar sua arte 
em uma galeria. Uma vez que você comece a vender sua arte da maneira 
certa, tudo pode acontecer. 

Este e-book é uma síntese sobre o universo do marketing online. 

Ler essa obra já te deu uma boa base, mas, se você quiser realmente 
levar a sério as suas vendas online e melhorar sua visibilidade no mer-
cado de compradores de arte, estamos lançando um curso detalhado 
- com certificado -  explicando passo a passo o que você precisa fazer. 

Como participar do curso? Envie um email com o assunto “Curso de 
marketing online” para cursos@arteref.com

Valor do curso:  6 parcelas x R$ 30,00. 

Os primeiros 20 participantes serão patrocinados pelo arteref e terão 
50% de desconto (6 parcelas de R$ 15,00).
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