
AULA 02 - REDES SOCIAIS



AGENDA

1. Facebook

2. Instagram

3. Lugares instagramáveis

4. Influenciadores Digitais







BOAS PRÁTICAS

✓Explore as ferramentas da página

✓Página Sobre - Descrição dos serviços/DIFERENCIAIS

✓Avaliações

✓Loja

✓Capriche na foto ou vídeo da cover

✓Utilize a mesma identidade visual do site

✓Use e abuse de imagens e vídeos (86% mais poderosos)



BOAS PRÁTICAS

✓Coloque o link do face em TODO lugar (site, email, folhetos 
promocionais, etc.)

✓Utilize sorteios

✓Faça o calendário de conteúdos

✓Estimule curtidores a navegar no site da sua empresa

✓Crie eventos

✓ANALISE SEMPRE as métricas













Permitem interação e 
“reações”

10 vezes mais engajamento

Permitem replay

Canais temáticos ao vivo





Rede Per(feita) para viagens

Brasil – 3º lugar no ranking 
mundial

53% dos usuários são mulheres

67% estão entre os 18 a 34 
anos

Maioria dos usuários tem bom 
potencial de consumo



BOAS PRÁTICAS

Capriche na bio - A biografia de uma marca 

precisa explicar quem você é, o que faz, além de transmitir 
uma personalidade única. Uma ótima pedida para um curto 
espaço (como dito, 150 caracteres).

Descrição do serviço (e diferencial) 

Site (ou Linktree) ou link do whatsapp

Logo 

Emojis

# exclusiva



BOAS PRÁTICAS

Explore imagens lindas/vídeos

Utilize # adequadas

Poste vídeos curtos

Crie # originais

Convide clientes para postar fotos com # 
específica













BOAS PRÁTICAS
Faça perfil profissional

Use “Entrar em contato” – call to action

Abuse do “stories”

Faça destaques

Abuse dos filtros

Usar #

Geolocalização

Mencionar pessoas – carona de tráfico

Use emojis



# E GEOLOCALIZAÇÃO IMPULSIONAM A 
POSTAGEM







QUAIS SÃO AS BOAS PRÁTICAS?





CONTEÚDO FEED
✓Sala de estar/cartão de visita

✓Tem que estar arrumado e harmônico

✓Conteúdo relevante (foto ou vídeo + ótima legenda + #)

✓Posts ficam no perfil e são comentados

✓Posts com #

✓ Geolocalização

✓Marcar pessoas 

✓Lives – entrevistas, dúvidas, dicas, destinos que estão abrindo, etc









https://www.instagram.com/ernestocafesespeciais/

https://www.instagram.com/pousadavillaamista/

https://www.instagram.com/rusticae/

https://www.instagram.com/turismoruralportugal/

https://www.instagram.com/xcaretpark/

https://www.instagram.com/riosecreto/

https://www.instagram.com/ernestocafesespeciais/
https://www.instagram.com/pousadavillaamista/
https://www.instagram.com/rusticae/
https://www.instagram.com/turismoruralportugal/
https://www.instagram.com/xcaretpark/
https://www.instagram.com/riosecreto/


LEGENDA PERFEITA

➢A 1ª linha do texto deve chamar atenção

➢Use emojis em cada parágrafo

➢Use até 5# para não poluir o post

➢Coloque chamada para ação.



CONTEÚDO STORIES

Quarto (informalidade, espontaneidade, engajamento)

Somem em 24 hs

Conteúdo bobo, divertido 

Mostra a parte “imperfeita da empresa” 

Humaniza a marca



CONTEÚDO STORIES

Bastidores

Adicionar emojis, figurinhas, etc.

Contagem regressiva

Enquete

Chamada para o post no feed 



DICAS

Número de # -

8 a 15 – na legenda ou no 1º 
comentário

Banco de imagens GRATUITAS

Pixabay

Canva

Rawpixel

Free Images

Banco dos destinos; 

https://www.rawpixel.com/?sort=shuffle&page=1&feed=creative-feed
https://www.freeimages.com/pt


FREQUÊNCIA DE POSTAGEM Feed – mínimo 3 a 4 vezes por 
semana

Stories – mínimo 4 vezes por 
semana

Ideal – 1 vez por dia!









ATIVIDADE #5

1. Qual (si) perfil (is) no Instagram te inspiram? O que 
te agrada nesses perfis?

2. Entre no seu perfil do Instagram e responda

- Dias de maior audiência –

- Horários de maior audiência

- Origem dos seguidores

- Faixa etária



AGENDA

Influenciadores

TikTok

Google Meu Negócio

TripAdvisor 

Youtube

Campanhas publicitárias online





REELS

- Vídeos com duração máxima de 15 segundos (evolução do 
CENAS)

- Podem ser publicados nos Stories, no feed e na aba Explorar da 
rede social

- Geram MUITO engajamento



COMO USAR
1: abra a câmera para Stories e selecione a opção "Reels";

2: o Reels oferece um menu lateral com quatro opções - "Audio", "Speed", "Effects" e 
"Timer“

3: em "Audio", o usuário pode escolher qualquer música da biblioteca, assim como nos 
Stories. É uma opção para quem deseja fazer dublagens ou desafios;

4: a opção "Speed" controla a velocidade da reprodução do vídeo, deixando-o mais 
lento ou mais rápido;

5: em "Effects", o usuário tem acesso aos mesmos filtros do Stories;

6: para gravar, basta pressionar o botão central. Ao concluir um take antes dos 15 
segundos, é possível editá-lo selecionando o ícone do canto esquerdo.







ATIVIDADE #6 

1. Crie um post para feed 
ou story no Instagram no 
canva





40% dos Millennials escolhem destinos  e 

hotéis “Instagramáveis”.

Schofields, 2017



https://www.youtube.com/watch?v=um2x5NsEAfM

https://www.youtube.com/watch?v=um2x5NsEAfM




CRIE LUGARES, PRATOS E 

DRINKS INSTAGRAMÁVEIS

INCENTIVE SEUS CLIENTES A 

USAREM SUA HASHTAG

FAÇA CONCURSOS, SORTEIOS 

E OUTRAS PARCERIAS

USE #MturNaCozinha



ATIVIDADE #7 

1. É possível criar um 
“cantinho Instagramável” na 
sua empresa?



                

                   

           

                

                           

           
                                      

                                        


