
10 passos para 
uma gestão prática 
de Mídias Sociais cuidando da saúde da sua empresa.



Este é um material resumido sobre Mídias Sociais para 
Pequenos Negócios, da série Inspirações para PME 
durante a Covid-19.

Ele faz parte do Movimento Juntos, uma iniciativa da 
Unimed-BH que traz conteúdos para apoiar as 
pequenas e médias empresas, durante esse momento 
de pandemia. Experimente também os outros materiais 
mais detalhados: videoaulas, tutoriais e e-book. 

Estamos juntos. Cuidar da saúde do seu negócio 
também é uma forma de cuidar de você.

Olá



Este é um material resumido sobre Mídias Sociais para 
Pequenos Negócios, da série Inspirações para PME 
durante a Covid-19.

Ele faz parte do Movimento Juntos, uma iniciativa da 
Unimed-BH que traz conteúdos para apoiar as 
pequenas e médias empresas, durante esse momento 
de pandemia. Experimente também os outros materiais 
mais detalhados: videoaulas, tutoriais e e-book. 

Estamos juntos. Cuidar da saúde do seu negócio 
também é uma forma de cuidar de você.

É ele que vai te responder a pergunta: 

em qual Mídia Social você deve estar?

1. Conheça seu público



Uma Buyer Persona (Persona de Compra) é 

um personagem semi-ficcional que 

representa seu público-alvo. É a partir 

dela que as decisões de marketing digital 

serão tomadas, como por exemplo, em 

quais Mídias Sociais estar.

Crie uma persona



Perfis pessoais não são adequados 

para negócios.

2. Crie páginas 
de negócio



Facebook, Instagram, Pinterest, 

LinkedIn e WhatsApp possuem 

cadastro específico para empresas. 

Além de não ser permitido, pelas 

regras dessas ferramentas, ter perfis 

pessoais para páginas. E várias 

funcionalidades só ficam disponíveis 

para negócios, como relatórios de 

desempenho e anúncios.

Páginas de Negócio



O que importa para Mídias Sociais é gerar 

e participar de conversas.

3. Crie conteúdo 
relevante



As Mídias Sociais medem a relevância de 

um conteúdo a partir da quantidade de 

interações - engajamento - que aquele 

post obteve. 

Curtidas, comentários, compartilhamentos, 

salvamentos, visualizações dos vídeos, 

entre outros, são formas de engajamento.

Relevância



Mantenha-se na lembrança das pessoas.

4. Tenha uma 
frequência



Os algoritmos de distribuição de conteúdo 

das Mídias Sociais te penalizam quando 

você deixa de postar com frequência, e por 

isso, você acaba aparecendo para menos 

pessoas quando volta a postar.

Por que ser frequente?



Tags de conteúdo ajudam pessoas

 a te descobrir por assuntos.

5. Use boas Hashtags



Hashtags relevantes são aquelas que muitas 

pessoas estão utilizando e que sejam 

relativas ao assunto do post. 

Não crie hashtags específicas nem longas: 

seu objetivo é aparecer para quem ainda não 

conhece sua cafeteria, mas segue #café no 

Instagram, por exemplo.

Uma boa hashtag



Interaja com as pessoas.

6. Faça perguntas



Enquetes, perguntas, votações, marcações 

de amigos, chamadas para ação. Qualquer 

forma de chamada à participação ajuda a 

manter as pessoas conversando com você. 

Os algoritmos de distribuição de conteúdo 

mostram mais os conteúdos que têm mais 

interações.

Perguntas geram interação



Sorteios são PROIBIDOS pelas regras 

das ferramentas.

7. Não faça sorteios



Sorteios são proibidos pelos termos de uso 

das Mídias Sociais. Além disso, pela 

legislação brasileira, devem passar por 

autorização prévia da SEFEL. Fazer sorteios 

ignorando essas regras têm consequências 

de banimento das Mídias Sociais e pode 

gerar multas.

Como assim não pode?



É a forma mais rápida de falar com quem 

tem potencial de compra.

8. Invista em Anúncios



Anúncios são os posts patrocinados, ou 

seja, que houve investimento financeiro 

para exibir conteúdo para um público 

pré-determinado. 

Dá para começar com 1 real por dia, e 

você pode alcançar mesmo quem não 

curte sua página.

Post não é anúncio



Tudo que é novidade recebe mais 

atenção nas Mídias Sociais.

9. Explore os 
recursos novos



Cada vez que uma plataforma implementa 

um novo recurso (como a possibilidade de 

colocar música nos Stories, por exemplo) 

os posts que utilizarem esse recurso vão 

aparecer para mais pessoas, porque o 

algoritmo é programado para dar audiência 

à novidade.

Novidades = Audiência



Se você não medir, não tem como 

saber se funcionou.

10. Acompanhe 
o desempenho



Todas as plataformas possuem uma 

ferramenta que mostra relatórios de 

desempenho. Sua preocupação não deve ser 

o número de seguidores, mas o número de 

interações - o engajamento. É ele que vai 

fazer com que seus posts sejam vistos por 

mais pessoas.

Métricas



cuidando da saúde da sua empresa.


