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Hélio Roots



Facebook não é Internet 
e nem Site

Vs Redes sociais são espaços 
virtuais onde pessoas e 
empresas se relacionam 

compartilhando 
conteúdos.

A Internet é um sistema 
global de redes que 
interliga usuários no 

mundo inteiro.



Internet vs Rede Social

123 

Milhões 

04 Bilhões de 
Usuários de 
Internet no 
Mundo 

93 

Milhões 

Internet no Brasil

Possuem
Redes Sociais

Fonte: Revista 
Exame. 2017
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Pessoas Público dividido entre as 
Redes Sociais

Onde está 
o seu 

produto??

Fluxo de Acesso pelas Redes Sociais

93 Milhões 

Seu 
produto tá 

aqui em 
algum lugar
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Usuários da 
Internet

Acesso Padrão

Destino Final
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Como as pessoas vão encontrar meus produtos e 
serviços nas Redes Sociais?
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Fazer o planejamento estratégico de divulgação 

da empresa é a melhor maneira de entender 

seu público e melhorar seus serviços e produtos 

para atender as tendências do mercado e 

aumentar o valor da Marca.

A melhor maneira de encontrar seu 

cliente é ser encontrado por ele.                    

(Martha Gabriel)

Quem é o seu público alvo?
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Produtos & Serviços

w
w
w
.a
ro
ei
ra
cr
ia
ti
v
a.
co
m
.b
r

Tudo está 

conectado
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INSTAGRAM

@nomedasuamarca

Utilizar materiais como inspiração

Destacar os detalhes das atividades

Fotos de roupas e embalagens

Motivar os seguidores:

“Confira nossos conjuntos exclusivos 

para você! Veja também nossos 

conjuntos casuais”.  #modaafro

#afroclothes #modacasual

www.aroeiracriativa.com.br

Confira 

nossas 

coleçõcoes

Fotos meramente ilustrativas

www.nomedasuamarca.com.br

Dicas de postagem:



INSTAGRAM

@autocenter

Fotos meramente ilustrativas

www.autocenter.com.br

“Oferecemos as melhores peças 

para o seu carro, porque 

queremos oferecer o que há de 

melhor para você. #autocenter

#pecasautomotivas
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Acompanhamento das postagens pelo  

Calendário de Redes Sociais.

Proatividade: sempre estarem atentos  

aos feedbacks do público nos  

comentários e redes sociais, fóruns 

sobre o nicho de entretenimento, pois 

eles acabam indicando o que precisam 

e o mercado não oferece.

MONITORAMENTO

www.aroeiracriativa.com.br
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Planejamento Estratégico



12 – Dia dos Namorados  

14 – Copa do Mundo

24 – São João

10 – Dia da Pizza

13 – Dia Mundial do Rock  

18 – Dia do Amigo

12 – Dia dos Pais 19 – Dia Nacional do Teatro  

22 – Dia Mundial sem Carro

- Mês anterior ao 1º turno

das Eleições 2018
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. Texto mais longos 
e links para acesso. 
Conjunto de Fotos 
com links e Vídeos 
feitos no celular.

. Fotos com 
pequenos textos 
e link direto para 
site ou serviço 
oferecido

. Com anúncios de texto, 
gráficos, anúncios em vídeo 
ou de aplicativos, você tem 
várias formas de alcançar 
seu público-alvo.
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E-book: PLANEJAMENTO DE SITES DE

ALTA CONVERSÃO
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Faça o Download do 
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