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INSTAGRAM COM VÁRIOS PATROCINADORES, O MAQUIADOR NÃO PAGA MAIS PELO SEU MATERIAL DE TRABALHO

ILHABELA

Semana do
Meio Ambiente
será online
LITORAL. A Prefeitura de

Ilhabela, em parceria com
o movimento Sustenta,
realizará “A Semana
Municipal do Meio
Ambiente de Ilhabela”,
totalmente online entre os
dias 22 a 26 de junho, em
suas redes sociais.

EDUCAÇÃO

CCR retoma
curso, mas de
forma online
AÇÃO. O programa

Caminhos para a Cidadania,
do Instituto CCR, será
retomado em curso EAD
para professores, com o
conteúdo de Competências
Socioemocionais, entre 22
de junho e 29 de julho, para
alunos dos 4ºs e 5ºs anos.

EE

“Estamos
acompanhamos de
perto como as atividades
do programa estão
sendo executadas,
por meio de reuniões
com os coordenadores
dos municípios, a fim
de repassarmos os
melhores conteúdos e
ensinamentos”
Ariane Teles
Agente de Sustentabilidade do
Instituto CCR e coordenadora
da programa

CAÇAPAVA

Festa de
São João
será online
LIVE. A festa de São João,
em Caçapava, não será
realizada neste ano por
conta do coronavírus. Mas
a prefeitura organizou um
“São João em sua casa”,
com lives musicais entre os
dias 22 e 24, no site oficial
da prefeitura, às 20h30.

Webinar Criativa destaca
caminhos para o sucesso
Cleber Azevedo foi o último entrevistado do programa quinzenal apresentado por
Maisa Dóris no Instagram do OVALE; ele já tem 50 mil seguidores atualmente
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Quase impossível responder
a todas as perguntas e interações que aconteceram durante uma hora de entrevista.
O tema de influência digital
no dia 18 veio a calhar para
o público do Webinar Economia Criativa OVALE (quinzenalmente às quintas-feiras no
Instagram do OVALE apresentado por Maisa Dóris).
O fascínio do mundo dos influenciadores no Brasil tem
números expressivos. No país,
mais de 70% dos Brasileiros
afirmam ser influenciado por
algum dos grandes nomes das
redes sociais que, como Cleber Azevedo o entrevistado do
dia, souberam combinar muito bem suas profissões com o
compartilhamento de conteúdo relevante em redes sociais
como o Instagram criando
assim não só seguidores, mas
uma legião de fãs e embaixadores da marca.
Cleber é exemplo disso. Com
50 mil seguidores seus vídeos
e posts são comentados aos
milhares e muitos de seus IGTV´s no Instagram passam de
200 mil visualizações, prato
cheio para marcas que buscam
nesses nomes fazerem posicionamento de marca e imagem
além de vendas. O maquiador,
que revelou na entrevista já ter
passado dificuldades financeiras quando começou, hoje não
paga mais pelo seu material
de trabalho. Sua influência é
tão grande em sua rede social
preferida, o Instagram, que é
patrocinado por marcas de
maquiagens, acessórios e até
mesmo joias e outros itens que
complementam a finaliz ação
de suas maquiagens, tanto as
conceituais que geram seus
tutoriais, como as maquiagens
de suas clientes, principalmente as noivas, o seu diferencial.
Aos seus 30 anos Cleber
soma 15 de profissão, sendo
11 desses dedicados ao entendimento e seu desenvol-

50
Amil
seguidores no
Instagram tem o
maquiador e influenciador
digital Cleber Azevedo,
que participou do Webinar.

Divulgação

Webinar Criativa OVALE. Cléber Azevedo participou do programa

vimento no Instagram. O influencier revelou que ao iniciar
tinha duas ou às vezes nenhuma curtida em suas postagens.
“Tudo é uma questão de começar e começar muito convicto
do que você faz. Se você tiver
essa certeza é só uma questão
de tempo e o público chegará
até você”, ressalta. Mas para
isso acontecer ele também
alerta: “claro que a disciplina
é nome do jogo. Postar regularmente conteúdo relevante
e autoral é o grande pulo do
gato. Compartilhar o que você
sabe, ensinar de verdade seus
seguidores e clientes a como
resolver com dicas simples
grandes desafios do dia a dia
dele, muda tudo, isso conquista não só seguidores, mas você
cria um relacionamento de alta
qualidade com seu público,
constrói audiência”.

.

