GUIA BÁSICO DE
REDES SOCIAIS
Dez dicas para começar do zero no Facebook e Instagram.

MANTENHA SUAS REDES SOCIAIS COM
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS.
Tem rede social, mas não mantém a página
atualizada e com informações básicas?
Vamos melhorar isso?
Confira:
-Horários e dias de atendimento.
-Endereço
-Contatos

QUAL O SEU CARRO-CHEFE?
Seu estabelecimento tem algum produto
que seja de destaque? Ou alguns?
Que tal elencá-los e falar um pouco de cada
um.
-Caracterize seu produto, valorize-o!
-Fale do que é feito, como é feito, que
matéria prima é utilizada.
-Faça o cliente acreditar que seu produto
tem valor e não apenas preço.
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QUE TIPO DE FOTO VOCÊ USA NAS SUAS
REDES SOCIAIS?
Um dos erros mais comuns em redes sociais
é a utilização de imagens que não vendem.
Fotos mal tiradas, sem iluminação, com um
cenário de fundo que desvaloriza. E não é
preciso ter uma supermáquina para fazer
fotos bonitas. Um celular com boa
qualidade de câmera faz fotos incríveis se
no momento você não tem como contratar
profissional qualificado.

-Observe o cenário se não está poluído ao fundo.
-Veja se seu produto está em condições para ser fotografado (se a camisa está bem passada, por exemplo).
-Procure tirar fotos usando a luz natural do dia.
-O flash muitas vezes acaba com as fotos.
-Tire fotos de produtos, fachada da loja, colaboradores atendendo, de clientes (sempre perguntar se
autorizam o uso nas redes sociais).
-Fotografe detalhes do seu produto.

REDES SOCIAIS REQUEREM
DISCIPLINA E PLANEJAMENTO.
Você é dono de um estabelecimento, pela
manhã abre suas portas e daí pensa: o que
vou postar hoje? Resultado: o que é bom
poderia ficar bem melhor se houvesse
planejamento. Monte um calendário e
estipule o que vai postar dia a dia. Não é
preciso seguir à risca, pois sempre surgem
coisas novas como promoções relâmpago,
por exemplo.

Se você tem uma loja de roupas, na segunda poste tendências para a estação,
terça novos produtos, quarta foto com cliente, quinta alguma dica de moda,
sexta evidencie sua equipe de trabalho e assim por diante.
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COM QUE FREQUÊNCIA DEVO POSTAR NAS
MINHAS REDES SOCIAIS?
Uma das perguntas mais recorrentes é esta.
Não há uma regra. Poste, teste, analise! Veja se
há engajamento. Isso também vale para o
melhor horário para postagens. Tanto no
Facebook, quanto no Instagram, você
consegue verificar nas configurações o horário
de maior pico de sua audiência.

USE OS STORIES E TODAS AS
SUAS FERRAMENTAS.
Os stories são aqueles posts que ficam em
destaque no Facebook e Instagram por 24h.
Abuse deles! Use todas as ferramentas
disponíveis. Principalmente no Instagram,
que sempre tem novidades.

ATENTE A PROPORÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS E
FOTOS QUE POSTA NAS SUAS REDES SOCIAIS.
Já percebeu que as vezes o que se posta no Facebook
fica cortado no Instagram? Pois é, isso acontece
porque a proporção das peças é diferente para cada
rede social. O Facebook é mais flexível neste sentido,
mas o feed do Instagram é quadradinho. Fora dessa
proporção, tenha certeza que a ferramenta irá cortar
sua foto ou peça publicitária.
Uma pesquisa rápida no Google te traz os tamanhos certinhos para
cada rede social: capa de Facebook, avatar de perfil, stories, capa de
evento, feeds, etc.
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ERROS DE PORTUGUÊS SÃO INADMISSÍVEIS
EM REDES SOCIAIS.
Você é daqueles que ao avistar um erro de
português esquece até do produto que está
pesquisando? Pois é, assim como você,
existem milhares de pessoas que têm a mesma
reação. Então, antes de postar algo nas suas
redes sociais: revise, corrija, pesquise no
Google se tiver dúvida quanto à gramática.

EM TEMPOS DE PANDEMIA, SEMPRE BOM LEMBRAR
SEU EXPEDIENTE E CUIDADOS COM HIGIENE.
Vivemos anos atípicos, abre comércio, fecha
comércio, horários diferenciados, modos de
atendimento que variam conforme a
atividade econômica. E muitas vezes essa
instabilidade causa confusão na cabeça do
internauta. Então, crie algumas chamadas
nos feeds relembrando seu horário e formas
de atendimento (se atende só delivery, se
atende presencial, por exemplo).

Também é importante dizer para seu cliente que seu estabelecimento está seguindo
todas as regras sanitárias para combater o Coronavírus: colaboradores usando
máscaras, oferecendo álcool gel 70%, etc.
Embora seja habitual, se faz essencial enfatizar todo este cuidando passando
segurança para seu cliente. Assim, ele vai saber que indo até sua loja física estará
adentrando em um local que preza pela saúde de seus clientes.
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A FAMOSA FRASE:
“VALOR IN BOX”
Afinal, você quer vender um produto ou contar
um segredo? Imagine a vitrine de uma loja física,
que não costuma colocar etiquetas com valores
dos produtos (o que já é errado por lei). Chato
né? Tem que entrar e pedir o valor. Muito mais
prático seria já saber o valor na hora que olhar
na vitrine, se interessar, a chance de entrar para
fechar negócio é bem maior.

O mesmo acontece na vitrine das redes sociais, pois sim, sua rede social é sua
vitrine on-line. Portanto, informe o valor de seus produtos nos posts.
Facilita!
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