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Facebook Lite: Baixe o APK da Versão Leve do 
Facebook 
O Facebook é a rede social mais famosa, mais utilizada e com mais downloads no 
mundo e no Brasil. É um dos apps mais populares de 2020. Contudo, ela pode trazer 
alguns problemas para alguns dispositivos. Ainda mais se o seu telefone não tiver 
espaço suficiente e o seu plano de dados for limitado. Para resolver essa situação, 
foi criado o Facebook Lite, um aplicativo mais leve e rápido em que você pode entrar 
online na sua conta normalmente e grátis. Leia nosso post até o final para ver como 
baixar o apk do Facebook Lite atualizado! 

Entre na sua Conta do Facebook Lite 2020 

O Facebook é vital para sua Presença Online 

Redes sociais são indispensáveis no dia a dia. Elas não servem só para manter con-
tato com seus amigos, mas também para seguir celebridades, canais de informação, 
vender e comprar produtos, e mesmo para se candidatar a vagas de emprego. O 
Facebook, por ser o lugar em que muitos dos usuários convergem, é um espaço 
privilegiado também para obter informações, conversar com marcas, anunciar pro-
dutos e promover seu negócio online (se você tiver um). 

Assim, a rede social é um lugar em que você não pode deixar de estar. Pesquisas 
apontam o protagonismo consistente do Facebook ao longo da última década. O 
radar de popularidade dos apps mais recente do Mobile Time (de maio de 2020), 
mostra que o Facebook, junto ao Whatsapp e ao Instagram, mantém-se no centro 
da atenção dos usuários brasileiros. Apesar de acharmos que, se feita hoje, a pes-
quisa indicaria uma maior popularidade do TikTok, de qualquer modo, logo você não 
pode ficar fora dessa, não é mesmo? 

O Facebook e o Messenger são Apps exigentes demais 

Contudo, o Facebook é um app exigente. Como se trata de um app online, ao entrar 
na sua conta, o aplicativo consome uma grande quantidade de dados. Além disso, 
ele pode gastar rapidamente a sua bateria se usado com muita frequência. Como se 
não bastasse, o Facebook exige que, para usar o aplicativo de mensagens, o Mes-
senger, você deve baixá-lo separadamente. 

A experiência completa da rede social em dispositivos móveis é um pouco demais 
para quem não pode ter sempre um modelo do ano em mão, não é? Não são raros 
os casos em que alguns usuários chegam a travar o telefone por usar apps pesados 
como esse. Afinal, os aplicativos vão acumulando atualizações (e, logo, tamanho em 
disco) numa velocidade mais rápida do que nós trocamos nossos aparelhos. 

Você provavelmente se lembra de alguma situação em que ficou sem bateria por 
usar o Facebook demais na rua. Essa situação provavelmente fez com que você se 
restringisse mais em usar o Facebook fora de casa ou do trabalho, Isso certamente 
gerou um desconforto. Além disso, as chances também são muito grandes de você 
ter tido que desinstalar um ou mais aplicativos para manter o Facebook e o Messen-
ger no seu aparelho. 

https://www.mobiletime.com.br/infografico/19/06/2020/radar-de-popularidade-de-apps-maio-de-2020/
https://www.mobiletime.com.br/infografico/19/06/2020/radar-de-popularidade-de-apps-maio-de-2020/


 

 3 

Bom, mas você não precisa passar por isso. Se o seu smartphone não é um dos mais 
atuais, talvez você prefira ficar online com o Facebook Lite. Você pode deixar para 
usar a versão completa do Facebook em casa, no wi-fi ou do seu computador pes-
soal. Enquanto estiver na rua, fora do wi-fi e sem lugar certo para carregar seu ce-
lular, entre na sua conta pela versão Lite para poupar seu aparelho. 

O que é o Facebook Lite (Atualizado de 2020)  
O Facebook Lite é uma versão do aplicativo original pensada na performance e na 
usabilidade de usuários com celulares menos potentes. Lançado em 2015, essa ver-
são foi desenhada especificamente para países emergentes, cuja cobertura de in-
ternet é menos avançada do que em países centrais. Nesses países, apesar disso, o 
uso e a demanda por dispositivos online são altos. Bons exemplo são o Brasil e a 
Índia, respectivamente, o terceiro e o primeiro maior mercado de apps do mundo (o 
segundo é os Estados Unidos). 

Atualizado constantemente (a última atualização é de 2020), o Facebook Lite foca 
em entregar uma experiência básica da rede. Isso é, com tudo o que o app completo 
tem direito, menos alguns recursos extras. Apesar de não dar acesso a recursos 
mais elaborados ou avançados (e, logo, que consomem mais dados, bateria e es-
paço), todos os recursos essenciais estão presentes. 

Com o Facebook Lite, os seguintes recursos ainda estão disponíveis: 

• visitar perfis 
• comentar em posts 
• ver os stories de seus contatos 
• ler seu feed 
• criar grupos 
• participar das discussões de grupos 
• interagir no marketplace 
• ver suas notificações 
• atualizar seu perfil 
• assistir vídeos no Facebook Watch 
• adicionar stories 

Tudo o mais que for parte da experiência básica da rede (as funcionalidades como 
comentar, responder, visualizar páginas etc.) ainda estão disponíveis do Facebook 
Lite. 

As Diferenças entre o Facebook Lite e o Facebook completo 

As principais diferenças entre a versão inteira e a versão lite estão relacionadas ao 
uso do Messenger. Enquanto o Facebook Lite já vem com aplicativo de mensagens 
incorporado, a versão original exige que você o baixe separadamente para conver-
sar com seus amigos online. A experiência de trocar mensagens online no próprio 
app é muito parecida com o uso do Facebook no computador. Você poderá se co-
municar tranquilamente, mas não terá acesso ao recurso das bolhas rápidas e terá 
menos reações disponíveis no chat. 

Uma opção intermediária, se você preferir o Facebook normal, é instalar o Messen-
ger Lite. Essa versão do app de mensagens parte do mesmo princípio: ele foi feito 
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para celulares menos potentes e mais limitados. Então, ele usará menos dados, pre-
cisará de menos espaço e consumirá menos bateria. Muito mais leve, a interface do 
Messenger Lite é de fácil navegação, como a versão original, e o usuário acostu-
mado não terá qualquer problema para se adaptar. 

As restrições do Facebook Lite 

Usando o Messenger Lite ou o Facebook Lite, você não poderá fazer enquetes no 
chat. Essa limitação pode ser um pouco chata para sua experiência se os seus ami-
gos costumam usar esse recurso para tomar decisões como a próxima saída, qual 
vai ser a bebida a próxima festa, entre outras. Outra limitação é a transmissão ao 
vivo. Você pode ver e postar stories, mas não pode visualizar nem transmitir ao vivo 
e online com o Facebook Lite. 

Enfim, a versão Lite não permite que o usuário jogue no Facebook. Se você costumar 
usar essa funcionalidade, talvez não seja o melhor baixar o Lite. Contudo, se você 
acha que pode abrir mão de jogar na versão móvel do Facebook e apenas fazê-lo 
no computador, então não terá problema. Até porque, você estará ganhando mais 
espaço para baixar e instalar outros jogos no seu smartphone. 

As Vantagens em Usar o Facebook Lite 
Como mencionamos, o Facebook Lite é focado em celulares menos potentes, com 
certas limitações de uso. Ele foi desenvolvido para permitir que mesmo usuários com 
planos de dados e armazenamento limitados pudessem aproveitar a rede social no 
dispositivo móvel. Como resultado, o Facebook criou um app mais leve e menos ela-
borado. 

Apesar disso, o Facebook Lite entrega quase a mesma experiência para o usuário. 
São alguns poucos sacrifícios que você precisará fazer em troca de mais desempe-
nho, mais espaço de armazenamento, de tempo de duração da bateria e mais eco-
nomia de dados. Parece uma boa troca, não é mesmo? 

Desempenho, Bateria e Armazenamento 

Os principais benefícios em usar o Facebook Lite estão em poupar seu aparelho e 
seus dados. O app realiza menos tarefas que requerem troca de dados online, por 
isso, economiza no seu plano. Além disso, o app é mais leve e ocupa menos espaço. 
Você poderá baixar outros apps que, com a versão original, não poderia. Você já 
teve que desinstalar aplicativos recorrentes, como Uber e iFood, para continuar 
usando uma rede social? Se sim, você sabe que o Facebook Lite pode ser útil. 

Uma das consequências do Facebook Lite ser menos pesado e exigir está no melhor 
desempenho geral que o seu smartphone terá enquanto usá-lo. Se com o Facebook 
completo você já teve dificuldades em usar outros apps ao mesmo tempo, com o 
Facebook Lite você poderá ter um desempenho satisfatório deixando-o aberto junto 
com outros. 
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Use o Facebook Lite em Modelos mais antigos 

Pra quem ainda não pôde investir em um modelo novo de celular, uma das vantagens 
mais interessantes do Facebook Lite é sua compatibilidade. Como os redatores do 
Canaltech.com mencionam, o Facebook Lite é compatível com aparelhos mais anti-
gos (e que não possuem as características mais básicas para rodas versões mais 
recentes do Android ou mesmo apps mais pesado e exigente, como o Facebook 
original). 

Na própria descrição do app na Google Play Store e na página do Facebook do app, 
os desenvolvedores também deixam claro que o foco do app é oferecer uma expe-
riência o mais perto possível do Facebook completo. A única diferença são aquelas 
poucas restrições e os ganhos de desempenho, bateria e armazenamento. Se quiser 
saber mais a fundo, cheque também essa lista de 5 vantagens do Facebook Lite pelo 
Olhardigital.com. 

Download do APK do Facebook Lite Atualizado 2020 
Pensando em você, colocamos aqui alguns links para você baixar o APK de versões 
mais antigas do Facebook Lite. Considere essas opções se a versão disponível na 
Play Store não for compatível com o seu aparelho. Se precisar ou se você não tiver 
uma conta na Play Store, você pode baixar o apk do Facebook Lite no site do Apk-
Pure ou em outros sites de download de apk. A última versão é bem recente, tendo 
sido atualizada em 2020. 

Se for baixar por outras fontes além da Google Play Store, note que você deve dar 
a permissão para essa fonte específica. Assim que você baixar o apk, o sistema vai 
ter dar a opção de alterar as configurações. Apenas clique nessa opção na caixa 
que aparecerá. Você será redirecionado para a janela do aplicativo e poderá seleci-
onar o botão  para permitir.  

Para fazer isso antes da instalação, se preferir, basta ir às Configurações e, então, à 
Biometria e Segurança. Procure pela opção Instalar apps desconhecidos e clique. 
Você acessará a lista de aplicativos que estão instalados no seu dispositivo. Procure 
pelo aplicativo do seu browser e clique na opção de permitir fontes desconhecidas. 
Pronto, você já pode voltar e fazer o download do apk do Facebook Lite. 

Finalizado o download, abra o Facebook Lite. Se você já entrou na sua conta do 
Facebook no seu dispositivo anteriormente, o login é quase automático. Assim que 
baixar e fizer login na versão Lite, você apenas precisará confirmar sua identidade 
para entrar na sua conta. Senão, basta informar seu usuário e senha para entrar na 
sua conta. 

Enfim, é só isso! Agora você pode usar o Facebook sem perder desempenho e eco-
nomizar dados e espaço. 

Se gostou do nosso post, compartilhe e conte aos seus amigos sobre o Facebook 
Lite! 

 

https://canaltech.com.br/apps/qual-a-diferenca-entre-facebook-e-o-facebook-lite/
https://canaltech.com.br/apps/qual-a-diferenca-entre-facebook-e-o-facebook-lite/
https://www.facebook.com/lite/
https://olhardigital.com.br/noticia/facebook-lite-vantagens-da-versao-mais-leve-da-rede-social/66087
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.lite&hl=pt_BR
https://apkpure.com/br/facebook-lite/com.facebook.lite
https://apkpure.com/br/facebook-lite/com.facebook.lite
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Palco MP3: Baixe grátis suas Músicas preferi-
das  
Você com certeza conhece o Palco MP3, o aplicativo brasileiro para baixar músicas 
no seu celular. Com esse apk, você pode baixar músicas grátis do gospel ao serta-
nejo, passando por forró, pelo rock, pelo arrocha e muito mais! Leia nosso post para 
conhecer a atualização de 2020 do app e para descobrir como baixar o apk. Veja 
como ouvir seus artistas favoritos e, de quebra, ainda seguí-los para se manter in-
formado dos próximos show e lançamentos. Todos eles estão aqui: Barões da Pisa-
dinha, Unha Pintada, Biu do Piseiro, Zé Vaqueiro, Thiago Jhonathan e muito mais! 
Confira! 

Palco MP3, o Aplicativo de Baixar Músicas Brasiliero 

Além do Aplicativo 

O Palco MP3 foi desenvolvido e subido no Google Play pela Studio Sol Comunicação 
Digital, a mesma companhia do Cifra Club, o website de cifras e tablaturas para mú-
sicos mais famoso e usado no Brasil. Ela também é responsável pelo site Le-
tra.mus.br, o website mais frequentado para quem busca letras de músicas. Se você 
trabalhar com música ou canto, você também poderá baixar a versão em aplicativo 
desses websites. Assim você vai ter todo esse conteúdo de apoio musical na palma 
da sua mão. 

No site oficial do Palco MP3, você pode fazer tudo o que o app permite. Ao criar uma 
conta no app, você pode entrar na mesma usando o seu navegador de internet 
quando estiver no computador. Assim, todas as suas preferências são transferidas 
para o website. Essa ligação é muito prática para quem gosta de ouvir músicas tanto 
do computador como no celular. 

O Palco MP3 ainda tem um canal no Youtube, que oferece clipes, shows ao vivo e 
até mesmo lives com os artistas mais populares da plataforma. 

Como Usar o Palco MP3 

Aplicativos como o Palco MP3, Spotify e Deezer, que funcionam como redes sociais, 
revolucionaram o modo como consumimos música. Temos acesso instantâneo aos 
lançamentos de artistas mais recentes. Sejam eles mais ou menos famosos, sejam 
eles nacionais, internacionais ou mesmo locais, e seja qual for o estilo. Você vai en-
contrá-lo no Palco MP3. São 61 estilos disponíveis! (nós contamos!). 

Note que, para usar o Palco MP3, você não precisa de estar logado em uma conta. 
Todas as 1 milhão de músicas que estão disponíveis na plataforma são acessíveis 
mesmo sem que você se identifique. A experiência de ter uma conta, contudo, torna 
tudo mais interessante. Dessa maneira, você aproveitar a rede como se fosse uma 
rede social voltada para música. 

Ou seja, você pode tornar públicas suas preferências musicais, seguir outros usuá-
rios e até mesmo contas de artistas locais. Você pode compartilhar suas canções 
favoritas com seus amigos e trocar sugestões. O algoritmo do app ainda vai te 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Studio+Sol+Comunica%C3%A7%C3%A3o+Digital
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Studio+Sol+Comunica%C3%A7%C3%A3o+Digital
https://www.cifraclub.com.br/
http://letra.mus.br/
http://letra.mus.br/
https://www.palcomp3.com.br/
https://www.youtube.com/palcomp3
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mandar frequentemente novas sugestões, o que pode ser interessante para desco-
brir bandas novas. Se você é o tipo de pessoa que se cansa frequentemente em ficar 
escutando o mesmo, esse recursos será muito útil! 

O Palco MP3 também funciona como um aplicativo de notícias sobre seus artistas e 
bandas preferidos. Assim que sai música nova, o app te avisa para você ficar sempre 
por dentro e não perder nenhuma novidade. Para receber essas atualizações, basta 
seguir a música ou o músico. Automaticamente o app vai te mandar notificações 
sobre atualizações e notícias. Desse modo, você vai ser o primeiro a saber do pró-
ximo show, ainda mais se for perto da sua localidade. 

Alguns Recursos Exclusivos do Palco MP3 

Na versão gratuita, o Palco MP3 exibe anúncios enquanto você escuta músicas. 
Usando a versão paga, você se livra da publicidade. Entretanto, em nada eles preju-
dicam a experiência porque os anúncios são só visuais, não interferem com a emis-
são do áudio e, logo, não atrapalham o usuário. 

Você vai notar que, enquanto estiver ouvindo uma música no aplicativo, você terá a 
opção de visualizar o seu clipe musical. Esse é um recurso que não está presente, 
por exemplo, no Spotify. O Palco MP3, através do ícone do canto inferior direito do 
reprodutor de música, te mostra uma lista de vídeos do youtube relacionadas com 
aquela música específica. Assim, você pode trocar entre mídias rapidamente. 

No Palco MP3, diferente do que em outras plataformas de streaming de música, os 
artistas podem publicar stories direto no aplicativo. Esse recurso é muito interes-
sante porque permite que você tenha um contato muito mais direto com as bandas 
e os cantores que você curte. Muitos artistas postam stories deles próprios, man-
dando mensagens para seus fãs! Ainda mais na quarentena, ficou muito comum ar-
tistas irem ao Palco MP3 para fazer esse relacionamento com o público. 

Diversas Maneiras de se Consumir Músicas 

O consumo de música, no Palco MP3, não para na música. Muito além disso, você 
poderá ler resumos dos seus artistas preferidos e descobrir mais sobre sua carreira 
e trajetória. Assim, o Palco MP3 te deixa mais perto de quem você é fã. 

Você notará que o aplicativo cria várias playlists. Cada uma está dentro de um estilo, 
mas possui seu próprio tema específico. É comum encontrar playlists para fins de 
namoro, para beber no churrasco na laje, para curtir em casa ou mesmo para viajar 
e pôr o pé na estrada. Você vai receber sugestões baseadas nas suas preferências 
e nas playlists mais escutadas na sua região e no Brasil. 

Note que, enquanto você estiver reproduzindo a música no Palco MP3, as letras apa-
recerão da tela (caso esse recurso tenha sido disponibilizado pelo artista). Se você 
é daqueles que gosta de ir cantando junto com a música, então vai poder aproveitar. 
Isso vai garantir que você não esqueça a letra no meio. 

Baixar o APK do Palco MP3 
Você pode baixar o Palco MP3 na Google Play Store. Caso precise baixar de uma 
fonte diferente, recomendamos fazer o download do apk em sites confiáveis, como 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiosol.palcomp3&hl=pt_BR
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o Malavida e e o ApkPure. Se você ainda não sabe o que é apk, não se assuste. 
Arquivos deste formato, simplesmente, são instaladores de aplicativos. É nesse for-
mato que os aplicativos que você baixa de lojas oficiais estão salvos. 

Para instalar com sucesso um apk no smartphone, considerando que ele não foi ins-
talado diretamente de uma das lojas oficiais, você precisa dar uma permissão espe-
cial. Por padrão, o Android não permite que aplicativos de fontes desconhecidas se-
jam instalados, por questões de segurança. Contudo, se você conhece a fonte do 
download e tem confiança, não tem problema. 

Para permitir, vá até Configurações e, depois, em Biometria e Segurança. Nesse 
menu, encontre a opção Instalar apps desconhecidos. A próxima coisa que você 
vai ver é uma lista dos apps que estão instalados no seu celular. Provavelmente, to-
dos com exceção da Play Store e da Samsung Store estarão configurados como 
Não Permitido. 

Você apenas precisa encontrar o seu browser na lista (se for baixar direto no celular) 
ou o aplicativo Meus arquivos (caso você tenha baixado no desktop e passado para 
o dispositivo depois). Seguindo esses passos, você já pode baixar e instalar com 
sucesso o apk do Palco MP3 no seu celular Android. 

Como Personalizar o Palco MP3 

Definindo suas Preferências 

Assim que você abrir o aplicativo pela primeira, aparecerão todas as 61 opções de 
estilo que o Palco MP3 oferece. Basta clicar nas suas preferidas para dizer ao app 
quais são as suas tribos no mundo da música. Isso vai permitir que sejam sugeridas 
músicas e bandas na linha do que você costuma escutar, garantindo uma experiên-
cia personalizada. 

Muitas vezes, contudo, nossas preferências mudam. Afinal, nosso gosto varia com o 
tempo. Hoje em dia, é normal que passemos por fases muito focadas em um estilo 
apenas para abandoná-los alguns meses depois. Se precisar, então, trocar suas pre-
ferências, basta clicar no botão no canto superior esquerdo do app escrito Para 
Você. Uma nova janela vai se abrir com todas aqueles estilos de novo. Basta que 
você clique nos salvos para desmarcá-los, ou nos outros, para trazê-los para suas 
preferência. 

Baixar Músicas para Ouvir Offline 

Além de baixar suas músicas, o Palco MP3 também funciona como player. Assim, 
você pode escutar suas músicas baixadas de fora do app que estejam guardadas 
no seu celular. Se ficar sem internet, então, não terá problema e ainda poderá ouvir 
música com o Palco MP3. 

Edite suas Playlists 

Para criar uma nova playlist, olhe para a barra inferior do app e procure pela opção 
Mais. Clicando, você será levado para um menu. Procure por Minhas playlists. Nessa 
opção, você poderá gerenciar todas as suas listas de músicas. Note que você pode 

https://www.malavida.com/br/soft/palco-mp3/android/#gref
https://apkpure.com/br/palco-mp3/com.studiosol.palcomp3
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nomeá-las como bem entender, e pode ter quantas playlists quiser. Não hesite! Crie 
uma para cada momento, como para ficar focado, fazer exercícios, estudar, traba-
lhar e, principalmente, relaxar! 

Diferença entre Palco MP3 e outros Aplicativos para Bai-
xar Música 
Os principais competidores do Palco MP3 são o Deezer e o Spotify. Diferente do 
Palco MP3, esses outros aplicativos não são brasileiros. Para quem é mais ligado na 
música que toca aqui do na música que toca lá fora, o Palco MP3 é mais recomen-
dável. Afinal, o app brasileiro está mais antenado e oferece muito mais conteúdo do 
que se passa aqui em comparação com artistas internacionais. 

Se, pelo contrário, você escute mais músicas internacionais do que músicas nacio-
nais, talvez o melhor para você mesmo o Spotify ou o Deezer. Ambos contam com 
muito mais conteúdo e variedade de artistas. O Palco MP3 é mais indicado para con-
sumir música nacional. Ele ainda é orientado para mostrar cada artista ou banda por 
Estado, e pode fazer sugestões para você dependendo do Estado em que você 
mora. 

A própria categorização dos estilos de música no app segue a cultura brasileira. Es-
tilo internacionais, como grunge, rock, country, reggae, blue e jazz não dominam o 
app. A maior parte dos estilos, pelo contrário, estão entre brega, funk, axé, forró, 
mpb, bossa nova, samba, sertanejo e arrocha. 

Em Breve, você poderá Lançar sua Carreira de forma In-
dependente no Palco MP3! 
Se o seu sonho for viver da música, mas acha difícil ganhar algum espaço nesse 
meio, o Palco MP3 pode te ajudar. Ao invés de precisar correr atrás de grana, inves-
tidores e apoio de gravadores, você e sua banda poderão simplesmente se cadas-
trar na plataforma e lançar suas músicas de modo independente. Assim, em breve, 
sua audiência estará a apenas alguns cliques de distância da sua arte!  

Esse recurso do Palco MP3 reflete muito bem o seu tagline, música independente 
divulgada de verdade. Com a facilidade e autonomia de cadastrar seu perfil artístico 
e se beneficiar do app como um marketplace, você terá muitos mais chances de ter 
um início de carreira impulsionado pela internet. 

Afinal, divulgar seu trabalho numa plataforma dedicada à música (e à música brasi-
leira) é muito mais eficiente para sua banda que está começando do que um canal 
do Youtube. Não estamos dizendo para você desistir do canal! Muito pelo contrário, 
se quiser mais audiência, mantenha ambos e post novos conteúdos com frequência!  

Seja você um artista solo ou uma banda, basta que você vá para a opção Mais, que 
é a quarta opção da esquerda para a direita da barra de menu inferior do aplicativo. 
Clicando, você será levada a um menu com diversas opções. O seu interesse estará 
em uma das últimas, Cadastre sua banda. 

Na nova janela, o Palco MP3 te contará sobre o aplicativo especial para gerenciar 
sua conta de artista na plataforma. Funciona na mesma lógica que a Uber: existe um 
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aplicativo especial para os clientes e outro para os motoristas. Vá para a Google Play 
e instale o Gerenciador do Palco MP3. Claro, se preferir, pode baixar o apk em ou-
tros sites. 

O aplicativo de gerenciador está em fase de testes, mas você já pode usá-lo. Em 
breve, a Studio Sol vai subir novas atualizações para melhorá-lo, mas não deixe que 
isso te atrase. Você também pode cadastrar a sua banda no website do gerenciador 
de bandas, direto no seu computador, sem precisar do aplicativo. 

Você já usou o Palco MP3? Cadastrou a sua banda? Como foi sua experiência? 
Conte tudo aqui em baixo! Sinta-se livre para compartilhar o nosso post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiosol.palcomp3.gerenciador&hl=pt_BR
https://apkpure.com/br/palco-mp3-manager/com.studiosol.palcomp3.gerenciador
https://id.cifraclub.com.br/?ref=https://www.palcomp3.com.br/cadastro.htm
https://id.cifraclub.com.br/?ref=https://www.palcomp3.com.br/cadastro.htm
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6 Fatores de um Cartão de Visita de Sucesso 
Seu cartão de visita não é apenas um pedaço de papel. Ele é o pedaço de papel que 
os seus futuros clientes carregarão no bolso e guardarão em suas casas ou escritó-
rios. É por meio desse cartão que a memória afetiva da sua empresa será construída. 

Nesse post, vamos enumerar para você os fatores mais importantes na hora de criar 
seu cartão de visita para você cativar seu público. Fique conosco até o final! 

A real Importância de um Cartão de Visita 
Todas as pessoas que estão em algum tipo de negócios, grandes ou pequenos, sa-
bem como é prático ter sempre à mão um cartão de visita. Contudo, vivemos em um 
mundo em que o marketing digital se torna cada vez mais a regra e em que as alter-
nativas tradicionais se tornam cada vez mais a exceção. É apenas natural que, nesse 
conjuntura, todo dono de negócio desconfie do poder dos cartõezinhos e prefira 
soluções digitais, como landing pages. 

Você com certeza já ouviu alguém dizer esse ditado: “o sorriso de uma pessoa é o 
seu cartão de visita”. Não necessariamente você ouviu dessa forma, mas o recado é 
o mesmo. O sorriso é a primeira coisa que oferecemos a alguém quando somos 
apresentados. Ou seja, é a primeira impressão que deixamos e, por isso, é o que 
determina como seremos lembrados. Assim, um bom sorriso garante que alguém 
fique na memória das pessoas com uma boa imagem. 

Mas o que tudo isso tem a ver com a questão dos cartões de visita? Vamos a isso. 

É claro que você pode (e deve) investir em páginas da web elegantes, em landing 
pages otimizadas e tudo o mais. Mas nada do mundo digital ainda substituiu aquele 
momento em que você conhece o cliente diretamente. Isso é, aquele momento em 
que você sorriu para ele e apresentou sua empresa, seus produtos ou seus serviços. 
Para que ele não esquecesse daquele momento e daquela oferta, você habilmente 
ofereceu seu cartão de visita e sorriu mais uma vez ao entregá-lo. Foi o seu primeiro 
passo na fidelização desse cliente. 

O cartão de visita, portanto, não é só um pedacinho de papel. É um instrumento para 
construir uma memória afetiva com seu cliente, para cativá-lo e para fazer com que 
ele saiba que, por trás daquela marca, existem seres humanos iguais a ela. Esse é 
poder do cartão de visitas. Não é um poder que deve ser ignorado para quem liga 
para o próprio negócio. 

Assim, quando lembrar daquela frase, pense também no seu inverso: “o cartão de 
visita de uma empresa é o seu sorriso”. 

Como Fazer um bom Cartão de Visita 
Agora que você está convencido da importância dos cartões de visitas, com certeza 
não olhará para eles da mesma forma. Vamos responder a seguir 6 perguntas sobre 
detalhes básicos para avaliar a impressão e o design do seu cartão de visita. 
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1. Qual a gramatura ideal de um cartão de visita? 
Aqui na Phoenix, nossos cartões levam a gramatura padrão de 250g/m2. Nessa gra-
matura, o papel é espesso o suficiente para resistir a rasgos e a amassados involun-
tários. Assim, ele poderá estar intacto mesmo sendo guardado de forma irregular 
pelo cliente. 

Existem gramaturas personalizadas para quem deseja se destacar ainda mais. Aqui 
e outras gráficas também usam uma gramatura de 300g/m2, o que resulta em car-
tões mais espessos e resistentes. 

2. É preciso Imprimir um Cartão de Visita Frente e Verso? 
Não é necessário, e às vezes é até útil deixar o verso em branco. O verso em branco 
pode ser usado para anotar alguma informação para seu cliente, como oferta, des-
conto, ou outras combinações. 

Uma prática que vem sendo utilizada recentemente é colocar QR Codes no verso 
de cartões de visitas para que os clientes acessem facilmente o website da empresa. 
Isso é uma maneira elegante e inteligente de integrar os meios impressos e digitais. 

Outra decisão comum é deixar a frente para a logo, destacando a logo da empresa. 
O verso, enquanto isso, leva as informações do profissional, do escritório ou da loja 
física. Essa opção é interessante porque deixa o design respirar mais de um lado e 
de outro, resultando em um desenho mais elegante e menos sobrecarregado de in-
formações. 

3. Como Posicionar os Elementos no Cartão de Visita? 
Se você perguntar para qualquer design gráfico, você receberá uma resposta com 
algum dos princípios do design. Esses princípios são hierarquia, equilíbrio, contraste 
e repetição.  

Hierarquia significa que os elementos gráficos se organizam de forma a sugerir uma 
direção de leitura, identificando visualmente quais informações são mais importan-
tes. Equilíbrio, por sua vez, acontece quando os elementos estão harmonizados uns 
com os outros. Contraste é utilizado para chamar a atenção para certas partes do 
design e repetição para dar consistência. 

Um bom desenho de cartão de visita leva em conta cada um desses elementos. O 
mais importante é manter uma hierarquia decrescente entre a logo, o nome do pro-
fissional e o contato. Afinal de contas, primeiro o cliente deve lembrar qual é essa 
empresa, depois o profissional e, só então, como ele irá contatá-lo. 

Em termos de equilíbrio, contraste e repetição, uma boa ideia pode ser usar as cores 
da empresa na arte final do cartão. Evite usar cores demais, um cartão de visita deve 
informar de modo elegante sem sobrecarregar o cliente. Repita as cores da empresa 
para consolidar sua marca, por exemplo, nas letras ou na cor de fundo do cartão. 
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4. Devo colocar imagens no meu cartão de visita? 
No geral, imagens em cartões de visita devem ser evitadas. O espaço no cartão é 
muito escasso para gastar com imagens. O ideal é que você use apenas elementos 
gráficos que agreguem à estética, como a logo da sua marca e formas elegantes. 

É claro que existem exceções, mas essas devem ser bem cuidadosas e devem fazer 
sentido. Não queira simplesmente embelezar seu cartão, avalie se a imagem ajudará 
a comunicar os valores da sua empresa.  

5. Quais informações pessoais devo colocar no meu car-
tão de visita? 
O cartão de visita deve manter-se simples. Não coloque informações demais que o 
seu cliente não irá usar. Tudo depende do seu tipo de atendimento. Se o seu foco é 
o atendimento ou venda em loja física, coloque seu endereço em destaque. Não se 
importe em colocar mapas ou pontos de referências. Essa informação o cliente acha 
facilmente na internet. 

Se o seu serviço for mais focada em atendimento remoto ou online, destaque o te-
lefone, o seu e-mail ou o website. Nesse caso, talvez o endereço físico não tenha 
tanta importância, porque você não realizará nenhuma atendimento em loja física. 

No que tange ao profissional, é essencial que o cartão de visita possua seu nome, 
sobrenome e cargo. O cargo é extremamente importante no cartão de visita para 
que o cliente saiba o que pode esperar do atendimento daquele colaborador espe-
cificamente. 

6. Qual o tamanho ideal de um cartão de visita? 
O padrão brasileiro de cartão de visitas é 90x50mm. É um tamanho próximo ao de 
um cartão de crédito e cabe facilmente em qualquer carteira. Em outros países, o 
padrão é diferente. O mais comum lá fora (EUA, UK etc.) é o formato 80x50mm, 
ligeiramente menor que o nosso. 

Um formato personalizado pode trazer mais impacto, porque os clientes, ao recebe-
rem seu cartão, não estarão esperando essa diferença. Existem clientes que pedem 
cartões com cortes personalizados que, sem tornar o cartão difícil de ser guardado, 
facilita a memória pelo cliente. 

 

Esperamos ter ajudado na sua busca! Caso tenha qualquer pergunta, dúvida ou co-
mentário, envie um email para blog@phoenixgrafica.com.br. Nossa equipe de aten-
dentes ficará contente com o seu feedback! 

Não deixe de olhar nosso catálogo para inspirar-se e montar o seu novo cartão de 
visita! 

Até o próximo post. 

mailto:contato@phoenixgrafica.com.br
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Organização de Debates: como sugerir, mon-
tar e moderar do jeito certo 
Todos nós amamos boas conversas. Existem aqueles que amam também bons de-
bates. Um debate é muito diferente de uma conversa descontraída: ele tem um ob-
jetivo preciso, um motivo, uma razão. Por outro lado, a única motivação de uma con-
versa é passar o tempo. Todo dia conversamos, mas nem sempre estamos deba-
tendo algum tema do modo certo. 

Você pode achar que debates são coisas apenas de professores de filosofia, socio-
logia ou mesmo de história do ensino médio, o que não é verdade. Debates existem 
em qualquer curso de humanidades e também fora da faculdade. Existem grupos 
independentes de debates simplesmente porque existem pessoas que amam discu-
tir ideias de modo organizado e saudável. Essas pessoas sabem que um bom debate, 
com respeito e moderação, é um exercício fantástico para o espírito. 

A primeira dica para montar um debate, se você tem vontade, é a de não o fazer 
sozinho. Converse com mais alguém para que te ajude e te dê mais sugestões. 
Aceite as sugestões dela e, assim, terá um debate que faça sentido para outras pes-
soas além de você. Se você for quer montar um debate em sala de aula, peça para 
outros alunos ajudarem. Se quiser organizar um grupo de debates, chame outras 
pessoas para serem organizadoras. O essencial é que você não organize o debate 
sozinho, porque ninguém gosta de seguir regras que foram ditas por uma pessoa só. 

Abaixo, vamos enumerar algumas dicas vindo de quem já participou de muitos de-
bates, tanto bons quantos maus, tanto dentro como fora de sala de aula. 

Como estruturar um debate de modo equilibrado? 
Um bom debate não é uma discussão inflamada, tampouco é uma disputa em que 
um lado toma a palavra mais do que o outro. O essencial para um debate saudável e 
interessante é o equilíbrio. As partes devem ter o mesmo tempo e o mesmo espaço, 
para que apenas a qualidade dos argumentos determine o desenrolar do debate. 
Desse modo, cronometrar o tempo é vital para que o debate proceda bem. 

Você deve definir previamente quanto tempo cada lado terá para apresentar o pri-
meiro argumento. A sugestão é de 60 ou 90 segundos, para que não se estendam 
nem corram o risco de silenciar-se no meio da fala. Em seguida, o outro lado deve 
ter um tempo para elaborar uma resposta. Por exemplo, se fizer argumentos de 60 
segundos, estabeleça intervalos de 30 segundos, ou intervalos de 45 segundos para 
argumentos de 90 segundos. 

Depois que cada lado apresentar o argumento principal, seguem-se a réplica e a 
tréplica. A réplica é a resposta do primeiro grupo ao argumento do segundo. A tré-
plica, então, é a réplica dessa réplica. Elas podem ser ligeiramente menores do que 
o argumento principal ou podem ter o mesmo tempo. Como costumam ser menos 
complexas (pois os participantes vão gerá-las ali no momento), é sugerível que se-
jam mais reduzidas para evitar segundos de silêncio. O importante, entretanto, é que 
o tempo seja definido previamente. 

Após a tréplica, pode ser que seja necessária mais um rodada. Deixe os lados toma-
rem a palavra mais uma vez, dando o mesmo tempo da réplica. Isso pode acontecer 
se nem todas as perguntas forem respondidas, ou se a tréplica terminar sem dar um 
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ponto final na discussão. Toda vez que os moderadores sentirem que o assunto não 
terminou, dê mais uma rodada dessas ao debate. 

Como ter ideia de assuntos para debates? 
A primeira coisa que você deve olhar para decidir qual será o tema do debate é a 
relevância atual do assunto. Se o tema não for relevante, não espere que os grupos 
estejam engajados. O erro mais comum nessa hora é querer evitar polêmicas e, en-
tão, sugerir debates mais brandos. Temas como “Onde se vive melhor: no campo ou 
na cidade?” tendem a não engajar os participantes. E o resultado não gera expecta-
tiva na audiência. 

Esse tipo de assunto pode até exercitar a dialética ou a retórica do grupo, mas não 
estimulará nenhum sentimento, nenhuma convicção e, logo, nenhum engajamento. 
Caso os participantes sejam amantes da arte, isso não será um problema. Mas se os 
participantes forem seus amigos ou alunos, não conte com o interesse deles. 

Assim, a segunda característica de uma boa ideia de debate é a sua polêmica. Não 
leve essa palavra para o mal sentido. Existem assuntos polêmicos cuja discussão 
não é saudável, como a vida pessoal de celebridades, as últimas eleições, escânda-
los de famosos ou esquemas de corrupção, entre outros assuntos que dependem 
de visões extremamente pessoais. São assuntos que, apesar de trazer muito enga-
jamento, não vão estimular nada nos participantes além de um partidarismo febril. 

A polêmica de um debate é o que vai garantir o conflito. E é exatamente em situa-
ções conflitantes que o intelecto se engaja mais. Contudo, evite sempre temas que 
podem ser ofensivos. Temas que envolvem racismo, machismo, homofobia ou outras 
formas de exclusão estrutural criam conflitos negativos, que não resultam em nada 
de interessante e apenas dividem as pessoas.  

Evite também assuntos cujo consenso já está mais ou menos formado no grupo. 
Existem tópicos que, apesar de serem polêmicos, não incitam opiniões contrárias na 
maioria dos participantes. Isso pode se dar por vários motivos, como aspectos de-
mográficos, sociais e mesmo religiosos. Temas como a “legalização dos canabinoi-
des” são bons para alguns grupos, mas não para outros. Evite o que não cause al-
guma controvérsia entre as pessoas, porque, de outro modo, como o debate pros-
seguirá? 

Caso o debate aconteça numa sala de aula, os temas tenderão a ser mais restritos 
porque devem dialogar com o tema das aulas. Isso é um ponto negativo, porque a 
visão dos alunos sobre o tema também será limitada pela exposição prévia do pro-
fessor. Num grupo de debates independente ou entre amigos, os temas podem va-
riar conforme a vontade dos organizadores. 

Note que há situações em que é possível usar as posições pessoais dos participan-
tes para alimentar o debate. Por exemplo, se houver algum vegano ou vegetariano 
no seu grupo de amigos, experimente trazer o tema “devemos parar de comer 
carne?”. O resultado pode ser interessante, já que veganismo é um assunto polêmico 
suficiente para criar controvérsia, mas não para gerar debates inflamados e partida-
rismos cegos. O resultado do debate deverá, assim, deixar cada participante mais 
informado a respeito da opinião contrária à sua. 

Enfim, a última dica sobre o tema de debates é que esse deve aproximar as pessoas, 
não as separar. 
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Qual o tamanho ideal dos grupos em um debate? 
Professores do ensino médio que tentaram montar um debate dividindo uma turma 
de quarenta alunos em apenas dois grupos sabem que essa estratégia não funciona. 
Alguns poucos se interessam de cada lado e a maioria da turma aproveita a oportu-
nidade para não fazer nada. Se você não possui um assunto que motive a participa-
ção de grande parte da turma, não sugira grupos grandes. Se o fizer, vai desestimu-
lar a participação. 

No geral, organizar um debate em duplas é a melhor decisão. Talvez elas possam 
ser expandidas para trios ou quartetos, caso haja muitas pessoas. Assim, cada 
mente terá o espaço para se expressar e participar da argumentação e ainda se 
sentirá segura porque terá o apoio do parceiro ou parceiros. Independentemente do 
tamanho, os organizadores devem garantir que todas as pessoas no grupo tomem 
a palavra. 

Organizar debates individuais não costuma ser uma boa ideia. Isso é verdade tanto 
para turmas quanto para grupos de amigos. Debates individuais acabam sendo mais 
sobre as visões de mundo ou opiniões de cada um do que sobre argumentos. Além 
disso, costumam ser movidos apenas pela vaidade de cada um. 

Como avaliar se uma argumento usado é de qualidade ou 
não? e quando penalizar um argumento? 
Nesse quesito já entramos numa parte mais analítica. Existem diversas formas de 
avaliar um argumento e isso depende da própria natureza e da finalidade desse ar-
gumento. Um bom argumento é compreensível, lógico e não ofende o outro lado. 
Isso quer dizer que o bom argumento é aquele que pôde ser comunicado de modo 
efetivo entre as partes, que segue uma estrutura correta de raciocínio (não é arbi-
trário nem inventa informações) e não pretende ganhar o debate ao ofender o outro 
grupo.  

Saber quais argumentos são de fato bons será essencial para avaliar posteriormente 
qual grupo teve a melhor performance. A qualidade de um argumento depende do 
seu tipo. Os principais tipos de argumentos são: 

• Exemplificação. Para avaliar se um exemplo pode ser usado como argu-
mento, verifique se não se trata de um caso muito limite. Toda norma tem 
exceções, o que não significa que toda exceção deve destruir a norma. É 
comum que, em situações em que a falham os argumentos, busquemos 
exemplos que desmintam a posição contrário. Se o argumento de exemplifi-
cação for usado como um recurso de desespero, ele não é um bom argu-
mento, mas não deve ser penalizado. Penalize apenas argumentos que usa-
rem exemplos que apenas muito forçadamente cabem à situação. 

• Causalidade. Esses argumentos usam relações de causa e efeito para atingir 
seu objetivo. São bons argumentos quando derivam efeitos de uma causa de 
modo razoável, sem parecer que estão exagerando. Há quem use argumen-
tos de causalidade de má fé, exagerando de propósito ou levando a sequên-
cia dos fatos para resultados fora do bom senso. Esses argumentos devem 
ser penalizados. 

• Silogismo. O tipo mais clássico de argumento, um silogismo significa fazer 
uma ligação entre duas categorias através de uma terceira, comum a ambas. 
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Por exemplo, “todo rio corre para o mar”. Ora, “o São Francisco é um rio”. 
Logo, “o São Francisco corre para o mar”. Note que se as primeiras asser-
ções forem verdadeiras, a terceira necessariamente será. Um silogismo é 
falso (no caso em que se chama de falácia) quando a verdade das primeiras 
frases não garante a verdade da última. Por exemplo: “todas as maçãs são 
frutas”. Ora, “todas as maçãs são vermelhas”. Logo, “todas as frutas são ver-
melhas”. Essa conclusão é evidentemente falsa. Penalize argumentos que fa-
çam esse tipo de conclusão falsa de propósito. 

• Estatístico. É impressionante como alguns participantes podem ter números 
na cabeça para usar em situações como os debates. O uso de argumentos 
estatísticos é difícil, mas compensa. A menção de um número pode fazer tre-
mer o outro lado, mas aí está o perigo. Por serem dados citados da memória, 
podem não ser  

Mas como penalizar um mau argumento? Talvez não seja justo que um grupo seja 
eliminado apenas por um argumento penalizado, mas o grupo oponente pode ganhar 
segundos extras por isso. Uma alternativa seria o grupo sofrer a pena perdendo al-
guns segundos de réplica ou tréplica. Claro que, se o argumento for demasiado sem 
senso, o grupo que o usou deve ser eliminado. 

Como decidir qual lado ganhou o debate? 
Essa é a dúvida de todo organizador de debates. Se a decisão ficar toda para os 
organizadores, pode ser que o resultado não seja bem aceito. A menos, é claro, que 
os organizadores sejam especialistas. Caso esses indivíduos não estejam disponí-
veis, pense em como os espectadores podem participar da decisão final. Caso se 
trate de um torneio, deixe que todos os outros grupos que não participaram de um 
debate votem pelo resultado final do mesmo. 

Se o seu caso for o caso de um debate em sala de aula, deixe a decisão final para 
os alunos. Desse jeito, mesmo os que não participaram do debate poderão exercitar 
seu senso crítico para avaliar a argumentação de seus colegas. A necessidade de 
votar ao fim também fará a turma prestar mais atenção a cada debate. 

De todo modo, para que um debate tenha um fim saudável, deve haver um consenso 
sobre qual lado se saiu melhor, até mesmo entre os participantes. Se precisar, dê 
mais uma rodada de réplica e tréplica, ou mesmo uma nova rodada inteira de deba-
tes, para que o público decida. 

Mesmo havendo votações, pode ser que se atinja empate técnico. Assim, é preciso 
um critério de desempate. O moderador costuma ser um bom critério. 

Resumindo 
O primeiro a se fazer é decidir como será a estrutura do debate: 

• Qual o tamanho dos grupos? 
• Quanto tempo de fala para cada argumento? 
• Quanto tempo para réplica e tréplica? 

Em seguida, faça uma lista de temas interessantes e relevantes. Para cada um, per-
gunte-se: 

• O tema é relevante para esse grupo específico? 
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• Existe um consenso geral sobre esse tema? 
• O tema tem risco de ser ofensivo? 
• Ele é polêmico o suficiente para causar engajamento? 
• Ele é polêmico demais para garantir um debate saudável? 
• Existe algum ponto de vista pessoal dos participantes que pode alimentar o 

debate? 

Por fim, defina o restante: 

• Defina qual será o critério de vitória do debate, e qual será o critério de de-
sempate. 

• Defina qual será a penalidade padrão. 

Se quiser deixar as coisas mais divertidas, defina um prêmio para o grupo vencedor. 
Se estiver entre amigos, os vencedores não pagam a conta do bar ou da pizza. Se 
for aplicar em sala de aula, estimule os alunos com pontos extras. 

O importante é que o debate seja engajante enquanto durar. Isso é, que seja desafi-
ador, interessante e que estimule as pessoas a olharem as coisas por outras pers-
pectivas. No final, um debate deve ser enriquecedor para todas as partes. 

 

Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu comentário abaixo ou envie-nos em 
blog@pensandobem.com. Queremos saber o que você pensa sobre o assunto! 

Fique à vontade para compartilhar e até o próximo post! 
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The Eternal Stream: Tips and Tricks to be Cre-
ative 100% of the Time 
Creative professionals are always struggling with things like creativity block, short 
deadlines to handle a lot of new work, day-to-day stress, personal problems, and a 
lot of other distractions. For that reason, a lot is being said online about how to un-
block creativity. 

People spend time discussing how to generate new ideas out of nothing, or even 
how to recycle old ideas into new ones. In this post, I will try to demystify the belief 
that there is a correct way of unblocking our creative skills. For me, it is not about 
methods nor recipes. It is just about some healthy habits, to be curious, and to work 
hard. 

To create is like any other action: we can decide to do 
or not do it. 
As a creative professional, I tend to disagree with the idea that creativity is a passive 
skill. It is just not true. Creativity is a continually active skill that demands a lot of 
effort and brute force. The only thing is that brute force comes from our brains in-
stead of our arms. 

Of course, ideas sometimes do come out of thin air. Or maybe they come from inex-
plicable sources, like our dreams. Both have already happened to me. So, I'm well 
aware of the fact that we do not control when we have a new idea.  

However, a creative professional does not depend on chance nor inspiration. She 
depends on her synthetic skills, her ability to know what is best for each context, her 
knowledge of her audience or public, and her own experience in consuming art, con-
tent, and entertainment. In sum, a lot of individual characteristics among which 
chance does not take part. 

We do not float in an eternal stream of creation. We swim. We struggle not to draw 
and to keep progressing even if the stream changes its course. 

There are some good practices I use to make this work easier. The first one is to 
acknowledge that we are in constant ideation. We do not stop ideating nor even for 
one second. There must be no rest for a creative spirit like ours. 

Not a simple task, of course. To give you an interesting comparison, creating is just 
like running: it only gets easier with practice. The natural tendency is that your crea-
tivity will enhance with time and experience, just like you will be able to run faster and 
longer. 

Getting to be creative every time demands hard work, but it does not mean you have 
to be methodic. How I said, it is about some basic and healthy actions first. Afterward, 
it is natural that you will develop your own methods. Below, I will show some of the 
habits and practices that work well for me. 
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Takes notes all time, I mean, all time. 
Today we have smartphones. Never, in the whole human history, it was so easy to 
access a notepad. We are all carrying it in our pockets, among other thousands of 
functions that can help with our constant ideation. 

Since we cannot control when the idea will arrive, make sure you can record it when 
it comes. It can be with a voice recorder, a note pad, or even a painting canvas. What 
better suits me is to write the idea down. In a messaging app, I have a group in which 
I'm the only member, so I can write things down or record my voice just for me. 

Go and find what suits you better to record your ideas. Probably, your best practice 
will have something to do with your line of work. Maybe writing things down is not 
the best practice for visual creatives, for instance. 

Walk a lot. 
I mean, do not constrain yourself to your office or studio. If you spend almost all day 
between the same four walls, then you're killing your ability to be opened and relaxed. 
Do not wait for the block to go for a walk. Have the habit of walking, or even maybe 
running. Those habits help me a lot to unleash my energy and relax my mind. 

If you have no reason to walk during your routine, invent it. Run some errands, go to 
a park, do something on foot you would usually do by car or bus. 

Let yourself be curious. 
I mean, be open. To be curious is not to be easily distracted. To be distracted will not 
help you to swim. Instead, it will get you tired. To be curious is about being able to be 
invested in what's happening at the moment. Sometimes you will profit more by being 
100% at the moment than to focus on your next deadline. 

Good ideas do not have metaphysical origins. They come from the real world, and 
the real world is around us. To access it, we only need attention and a bit of curiosity. 
To be curious, for me, is to let yourself be affected by what is facing you and be 
willing to learn what the moment is telling. It can tell you your next idea, maybe. 

To be curious and to be present at the moment is a skill that the modern human being 
is losing gradually. Deadlines are each day occupying more and more of our con-
cerns. As a creative professional, you need this ability to divagate 

Fight stress and relax. 
The following will sound odd but trying to relax is the first action one shall take in the 
face of adversity. I'm not telling you to not worry about anything. I'm offering you a 
similar solution I proposed on the last topic. Sharpen your ability to ease your spirit 
and be more zen despite the tragedies of modern life. 

Easier said than done. But this is life as a creative professional. 
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Wake up early or go to sleep late. 
Whatever works for you. The important thing is for you to have a moment just for 
yourself. To wake up early is good because you will have a fresh mind. To go to sleep 
late is also good because you will have solo time to ponder about the day. To be 
awake at night is often a deep and introspective experience. Maybe you will not have 
new ideas, but you can surely hone the ones you already got. 

Take breaks. Go for a walk again. 
If you face the block, change the project, or take a break. If you cannot go further, 
stop. Remember what I said above: go for a quick walk. Once you are back, you will 
feel the difference. Think about the image of the flaneur. For those who have already 
read Baudelaire, it will be easy to grasp what I'm trying to communicate. 

It is easier to think in motion. When we are moving, we are concerned with going 
ahead. The art of thinking in movement is about making this concern the only one in 
our minds. Because of that, our mind is released from any distraction and focuses 
much better on anything we want to. 

A good practice is to plan your breaks and to respect them. Do not skip breaks just 
because you feel you are on a good day. You will feel the weight later, trust me. Tak-
ing planned breaks will also help you get used to your timeframe, which brings me to 
my next topic. 

Respect the timeframe you set for yourself. 
The latter is my version of the classic advice: "do not work too much, or else you will 
suffer a meltdown"; Everyone that is starting in a creative work line will soon learn 
the importance of that piece of advice, especially if they are freelancing. Someone 
probably already told you that, and if so, this person is truly your friend. 

When I started, my first struggle was with time management. Nor did I not know when 
and how much time to work, as I was clueless about how much time I needed to fulfill 
specific projects. Planning was extremely hard. If you are in this situation, know that 
prolonging your working hours will not help to be more efficient in your creative job. 
It will just stress you more. 

Hence, set yourself a timeframe and respect that as if it was the law. Give yourself 
time to get used to this particular timeframe before thinking about changing it. Stick 
to this one for maybe two or three weeks. Then, see if you can work better in a dif-
ferent one. 

Do not be alone most of the time. Interact. 
Creators tend to think that their geniuses are only their own. As if our creative skill 
was an individualistic virtue. I tend to disagree because I believe the process of ide-
ation is the result of our interactions. So, at least for me, creating is not about being 
isolated and letting your pure spirit work its magic. Not even close. 
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Due to my experience as a creative writer, I believe creativity is more of a combina-
tion of our skills and our interactions. We are not truly alone when we are ideating, 
meaning that the source is not our inner self. Instead, it is the impact of our interac-
tions on ourselves. 

If we are pretending to isolate ourselves to create, then we are cutting a major 
source of inspiration from our work. It is not a smart move. Creation is a human skill. 
Be close to humans, and you will be a successful creative professional.  

Conclusion 
Well, looking back, you probably noted that my tips and tricks to be creative focused 
more on what is happening with the creator than with the ideas. Do not be surprised. 
My ultimate advice is not about stimulating your ideas. To be creative, first, you have 
to focus on your mindset, your environment, and your habits. 

If you can control your stress and your concerns, and at the same time being able to 
be open and curious, you will not face any problem ideating. Interact with your sur-
roundings, take as many notes as you can, respect your timeframes, and you will be 
swimming in the eternal stream. 

I hope you enjoyed my text. Please, leave your comments or send me your articles. 
I'm looking forward to meeting your perspective on the matter. 

Thank you for reading! 
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