
Seguimos juntos cuidando de você.
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Mídias 
Sociais  



Aprenda a usar 
Facebook e Instagram  
para se relacionar com  
seus clientes e gerar 
vendas.

Olá!
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Como estar 
nas  Mídias 
Sociais?
Você não pode 
falar apenas do 
seu produto



“A Internet é 
sobre conversas 
e não apenas um 
monólogo da sua 
marca.”

Mídias Sociais não são 
um folheto de ofertas.



Conheça 
seu cliente
A primeira dica para criar um 
conteúdo que gere conversa 
(interações) é conhecer o seu 
cliente.  

Conhecer bem a sua persona.



Persona
Personagem que representa seu 
cliente, baseado em fatos reais.
 Pesquisas de mercado sobre o comportamento   
 de compra e consumo de mídia

 Observação do comportamento do seu público

Consulte a Videoaula 1 para mais detalhes



Como seu 
cliente pensa?

Que tipo de assunto chama a 
atenção dele?

Como ele usa as Mídias Sociais? 

Qual a linguagem necessária  
para se relacionar com ele?

Quais páginas curte? 

Que influenciadores segue?

De que grupos participa?



“Ninguém curte 
meus posts!”

Já percebeu que você não 
vê todos os posts de todos 
os seus amigos e páginas 
que você curtiu?



Alcance Orgânico
É a quantidade de pessoas que vai 

ver o seu post no feed delas. 

Hoje o alcance orgânico médio de 
páginas no Facebook e Instagram 

é 1% (de 100 fãs, apenas 1 vê o 
post ao rolar o feed). 

Quanto mais seguidores,  
menor alcance orgânico.



Como é 
decidido o 

que aparece 
ou não?

Uma conta matemática calcula 
qual a chance do seu conteúdo 
ser interessante para as pessoas. 

Essa conta é um algoritmo e se 
chama Edgerank no Facebook e 
Instagram.



Afinidade
É a relação entre quem criou 

o conteúdo e quem o verá. 
Você sempre vê o conteúdo 
daqueles amigos com quem 

você engaja mais. 

O engajamento é medido 
pelo número de curtidas, 

compartilhamentos, 
comentários, salvamentos, 

entre outras interações.

Peso
Cada interação tem um 

“peso” diferente: comentar 
vale mais que curtir, salvar 

vale mais que comentar, 
assim por diante.

Tempo
Quanto mais recente a 

postagem é, mais “pontos” 
ela ganha no Edgerank.



Relevância
Para que seu conteúdo possa 
aparecer para a sua base de fãs (ou 
seguidores), você tem que produzir 
algo que a ferramenta considere 
importante para ele.



Alguns 
conteúdos 

que engajam

Listas
Dicas
Humor
Inspiração
Bastidores
Depoimentos



Dicas 
importantes

Defina como irá abordar o assunto em cada 
rede: elas têm características diferentes. 

Planeje os conteúdos com antecedência e 
use ferramentas de gerenciamento. 

Não adianta postar muito e sem qualidade. 
Não precisa ser complexo, mas precisa ser 
relevante e constante.

Teste vários horários de postagem e 
observe qual tem melhor desempenho.



Dicas 
importantes

Teste as novidades da rede: 
formatos e recursos.

Evite deixar os stories vazios.

Faça curadoria de conteúdo (e 
sempre dê créditos). 

Acompanhe seus concorrentes, 
mas não vale copiar. 

Use hashtags (#) relevantes, mas 
não exagere.



Anúncios no 
Facebook e 
Instagram

Como aparecer para 
mais pessoas  
(mesmo quem não 
curte sua página)



Por que 
investir?

Resultados mais rápidos

Segmentação

Ativação

Flexibilidade

Custo



Como anunciar?

Botões 
Promover/ 
Impulsionar
É o que transforma uma 
publicação em um anúncio.  
Como possui poucos 
recursos, evite usá-lo. 

Aplicativo  
para celular
Aplicativo “Anúncios do 
Facebook” para celular. 
Melhor opção para  
começar anunciar.

Facebook  
Ads Manager
Plataforma para anunciar 
usando o computador. 
Abre todos os recursos de 
configuração.



Qual o seu objetivo?
Novos contatos?

Mais pessoas acessando o seu site?

Mais pessoas vendo a sua marca ou 
mensagem?

Só pode escolher  
um para cada campanha  
(se tiver mais de um, crie várias campanhas).



Segmentação 
de anúncios 
no Facebook e 
Instagram
É a escolha de “para quem” 
os anúncios vão aparecer



Como 
segmentar? 

Defina com quem você quer falar e  
pense em como ela se comporta.

 Que interesses essa pessoa tem?

 Que páginas curte?

 Que locais frequenta?

 O que caracteriza bem esse público?



Segmentação 
por interesses

Público > Direcionamento detalhado

Interesses, estilo de vida, 
características pessoais

Infinitas possibilidades  
(todos os dias surgem novos  
tipos de segmentação)



Como o 
Facebook 

sabe disso?

Dados que você informa  
(status de relacionamento, idade, etc.)

Coisas que você engaja  
(curte, comenta, assiste, etc.)

Grupos que participa

Tudo que você digita no Facebook, 
Instagram e WhatsApp

O que você fala perto do celular

Aplicativos conectados



Dicas para anúncios
Evite os botões, use o app 
ou a ferramenta completa: 
facebook.com/ads/manager

O investimento mínimo  

é de R$ 1,00 por dia

Atenção ao formato de 
orçamento:  

Vitalício x Diário

Teste valores pequenos 
com segmentações e 
direcionamentos diferentes

Prefira um período menor 
para os testes (ex: uma 
semana), e campanhas 
maiores quando planejadas

Use poucas 
segmentações por 
anúncio para testar

https://www.facebook.com/business/news/ads-manager-app-br
https://www.facebook.com/adsmanager/


Ferramentas  
para anúncios

Como colocar tudo 
isso em prática.



Aplicativo de 
Anúncios do 
Facebook
Aplicativo para anunciar no 
Facebook e no Instagram.

Após baixar o aplicativo, você deverá  
logar com sua conta do Facebook. 

https://apps.apple.com/us/app/facebook-ads-manager/id964397083
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.adsmanager


Objetivo
Utilize o botão + para  criar 
um novo anúncio  e depois 
selecione o  objetivo para a 
sua  campanha.



Imagem e Texto
Você pode selecionar uma  
imagem da galeria ou usar  uma 
postagem existente na  sua rede.

Use textos diretos e  vendedores, 
mostre as  vantagens do seu 
produto e  sempre encerre 
convidando  para a venda, para 
mandar  mensagem e etc.



Público
É aqui que você  escolhe o público 
alvo  de acordo com idade,  local e 
interesses.

Você pode salvar esse  público 
para usar  novamente em outros  
anúncios.



Orçamento e  
Programação
Defina o quanto vai  investir e 
por quanto  tempo.

Atenção para as  opções: 
Vitalício (todo  o período) e 
Diário (o  mesmo valor todos 
os  dias sem data de fim).



Confira a 
aprovação
Após criado, o anúncio passa por um  período 
de análise e pode ser aprovado  ou não. 
Geralmente esta análise é  rápida: no máximo 
em uma hora  costuma ser aprovado.

Caso não seja, verifique se existe  algum 
problema que precisa ser  corrigido.



Outras  
ferramentas 
úteis



Ferramenta gratuita para criar  
imagens para o seu conteúdo.  

Existe também a versão paga  
com mais recursos.

Canva

https://www.canva.com/pt_br/
https://www.canva.com/pt_br/


A ferramenta já possui várias  
opções nos devidos formatos.

Você pode escolher e editar os 
detalhes.

Escolha o 
tipo de arte

https://www.canva.com/pt_br/


Altere cores, textos, fotos,  insira 
seu logotipo, etc. 

Depois é só exportar para usar 
nas suas redes.

Ele ainda salva as alterações  
para que você possa editar e  usar 
o mesmo arquivo de novo.

Edite e exporte

https://www.canva.com/pt_br/


Edite do seu celular
Hoje existem aplicativos super  fáceis de 
usar para criar vídeos  para Mídias Sociais. 
Aqui  sugerimos alguns:

Editores de vídeo

Movavi Quik da GoPro Google Photos

https://medium.com/goprobrasil/passo-a-passo-para-usar-o-quik-o-editor-de-v%C3%ADdeo-da-gopro-5ef8918fd500
https://www.movavi.com/learning-portal/best-video-editing-app.html
https://support.google.com/photos/answer/6128862?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pt-BR


Tudo num lugar só
É possível gerenciar todas as  páginas de 
negócio em Mídias  Sociais em uma só 
ferramenta.

Sugerimos algumas dessas opções:

Gerenciamento de Mídias Sociais

Mlabs Postcron Etus

https://www.mlabs.com.br/
https://postcron.com/pt/
https://etus.com.br/


Fotos e vídeos grátis
Se for utilizar alguma foto, vídeo  ou música 
em suas postagens  utilize os bancos de 
multimídia  para ter certeza que você tem  
direitos de utilização daquele  material. 
Nunca faça buscas no  Google para usar 
conteúdo sem  saber se é permitido.

Bancos de multimídia



Imagens
Unsplash

The Noun Project

CC Search

Stockvault

Freepik.es

Gifs 
Giphy

Bancos de multimídia
Vídeos

Videezy

Vimeo

Pixabay

Pexels

Sons
Freesound

Audiojungle

Bigsoundbank

Clique nos nomes e conheça

https://unsplash.com/
https://thenounproject.com/
https://search.creativecommons.org/
https://www.stockvault.net/
https://www.freepik.es/
https://giphy.com/
https://www.videezy.com/
https://vimeo.com/groups/freehd
https://pixabay.com/pt/videos/
https://www.pexels.com/
https://freesound.org/
https://audiojungle.net/
http://www.bigsoundbank.com/


Seguimos juntos cuidando de você.

Saiba mais e acesse todos os conteúdos do 
Movimento Juntos em:

blog.unimedbh.com.br/juntos

http://blog.unimedbh.com.br/juntos

