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Entrando
no App

Primeira coisa e

talvez a mais

importante: seu @

 

Ao criar sua conta,

é MUITO importante

primeiro organizar

seu perfil, escolher

um bom nome,

colocar seu melhor

email, configurar

suas preferências e 

adicionar todas as informações importantes

para as pessoas te encontrarem depois.

 

Não deixe de escolher uma foto incrível e

também um vídeo (os dois aparecem e depois

você vai entender o porquê).

E também escrever na sua bio um pouco do que

você faz ou pretende mostrar no TikTok.
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foto: aparece

no For You,

quando as

pessoas

descobrem seu

perfil e

pesquisam seu

nome.

vídeo: aparece

no seu perfil

bio, redes sociais e site: não poste nada

antes de preencher todas essas informações,

assim as pessoas podem saber mais de você.

 

Se não tiver site, pode colocar o link do seu

facebook, linktree ou canal no Youtube.

Cadastro
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Onde você quer estar.

Para as pessoas te encontrarem, seu vídeo

precisa estar aqui. A "home" do Tiktok se divide

na aba das pessoas que você segue, e na aba

de vídeos aleatórios de várias pessoas.

No For You, você encontra vários vídeos 

relacionados (ou

não) com as coisas

que você curte e

segue.

O For You não

necessariamente

segue uma ordem

cronológica, ele

mostra o que está

em alta ou o que

pode ter a ver com o

que você curte, para

aparecer no For You

de outras pessoas,

seu vídeo deve ser

muito bom!

 

For You
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Interações
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TikTok é feito de

conexões!

Aqui é onde

você clica para

segui um perfil.

No TikTok

curtida e

comentário não

contam tanto,

mas são muito

importantes!

Nesse botão do Whatsapp é onde você

compartilha ou salva um vídeo e isso

conta MUITO pro algorítimo do TikTok,

quanto mais compartilhamento, melhor!

Clicando aqui você vai para

o áudio do vídeo, ele pode

ser original ou uma música

famosa e você sempre pode

usá-lo no seu vídeo.
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mas sempre o mais importante será:

conteúdo e criatividade.

 

Se seu vídeo for bom e tiver muitas

vizualizações, ele pode ir para essa parte

do Discover e sua visibilidade vai aumentar

muito! Eu mesma ganhei mais de 80 mil

seguidores pois 2 vídeos meus foram para o

Discover.

 

Mas o Discover não é só feito de #!

Discover
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Aqui você descobre

todas as # que estão

em alta no Tik Tok,

você pode ver o tipo

de vídeo que as

pessoas estão

criando, quais # elas

usam, quais músicas

e filtros.

Você pode ou não

criar vídeos focados

nessas #,
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No Discover você também pode pesquisar

por palavras, termos, músicas ou pessoas

e o app te mostrará todas as opções.

É só clicar em uma das abas: Top,

usuários, vídeos, sons ou hashtags e

escolher o que você procura

Se quiser usar

algum som, é só

clicar no nome da

música que abrirá

uma nova página

(na foto a seguir)

onde você poderá

salvar ou usar

essa música nos

seus vídeos.
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Clicando aqui

você salva esse

áudio para usar

depois.

Aqui você vê

todos os vídeos

que as pessoas

já fizeram com

esse áudio.

Clicando aqui você

seleciona o áudio para

usar no seu vídeo: você

pode cortar, editar, mudar

o volume do áudio e até

gravar uma narração por

cima se quiser.
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Gravando
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Aqui é onde a

mágica acontece!

Com o tempo você

vai aprendendo a

usar todas as

ferramentas, mas

agora vou te

mostrar as

principais!

 

Aqui você seleciona

uma imagem ou

vídeo da galeria

Tempo do vídeo: muito importante! No

começo eu só gravava vídeos de 15 seg

que já era o automático, mas você pode

selecionar e gravar vídeos de até 60 seg.

Filtros: a alma do TikTok! Aqui você

encontra uma galeria de filtros que

podem ser usados nos seus vídeos, ou

salvos para você testar depois.
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câmera frontal

ou traseira

Fora essas, existem várias outras ferramentas

para criar seu vídeo no Tiktok e você pode até

editar seu vídeo em outro programa ou app e

subir para o Tiktok dando os últimos toques no

próprio aplicativo.

 

Após gravar, você ainda consegue editar o

áudio, o vídeo, adicionar legenda, narração,

gifs, efeitos de câmera e muito mais!

velocidade do

vídeo

filtros e

maquiagem

timer pra iniciar

a gravação

velocidade do

áudio

botão de live
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Depois de gravado,

chegou a hora de

editar e postar seu

vídeo!

 

No próprio app você

consegue voltar e

gravar novamente,

cortar um take,

adicionar som e

narração.

Aqui você altera o vídeo todo, corta,

muda a voz, grava narração, altera

volume, adiciona filtro e tudo mais!

Postando
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Aqui você adiciona música, efeito de

câmera, texto e gifs no vídeo.
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legenda: escreva

algo bem legal!

privacidade do

vídeo

capa do vídeo:

você pode

escolher!

Aqui você pode

escolher em qual

outra rede você

quer

compartilhar seu

vídeo.

Clicando aqui você não posta

o vídeo na hora, ele vai para

os arquivos e você pode

postar depois!

Clicando aqui você já posta seu vídeo

na hora e o app te direciona para os

aplicativos que você selecionou.
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Aqui ficam todos os vídeos,

áudio, efeitos e hastags salvos

que você pode usar em algum

vídeo seu depois.

Como
organizar

suas
postagens?

Aqui ficam os vídeos que você

curtiu, eu uso bastante para salvar

os vídeos que me inspiraram ou

deram alguma ideia legal.

Aqui você pode

deixar alguns

vídeos salvos

para postar

depois,

chamados de

"rascunhos"
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Dicas Especiais:
Na reunião com o Tiktok, eles me passaram

várias dicas OFICIAIS. Muitas pessoas

especulam e dão dicas do que deu certo com

elas, mas aqui vou passar o que o 

próprio TikTok me passou:

 

- Poste de 1 a 2 vezes por dia e no mínimo de 3

a 4 por semana, não tem melhor horário.

 

- Tente criar vídeos de 15 a 30 segundos, vídeos

grandes geralmente não engajam.

 

- Vídeos SEMPRE na vertical, videos na

horizontal perdem engajamento.

 

- A música do seu vídeo influencia muito pelas

referências de vídeo com aquele mesmo áudio,

atenção aos áudios que você usa.

 

- Use de 2 a 3 hashtags, sempre a ver com o

seu vídeo e seu nicho.

#foryoupage não ajuda ninguém a te encontrar!



@mundodacami
Beijos Mundo!

Quer
saber
mais?

Se você gostou e quer saber mais, me manda

uma mensagem pelo tiktok ou instagram! 

 

Vou amar saber o que você achou.

Por hoje é só,

mas ainda tem

mais. 
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