


Temas a abordar:

1. Redes Sociais: estatísticas interessantes

2. Perfis ideais segundo cada rede social

3. Dicas de como tornar mais atrativa a comunicação

4. Quais as funcionalidades que devemos aproveitar das redes sociais: o que são, regras de utilização  e configurações 

necessárias à sua criação



Dicas para Social Media 

Mas, o que me permite ter sucesso?

• Sem dúvida que o horário das publicações importa:

De acordo com o estudo da Marketest, três em cada quatro utilizadores em Portugal indica aceder às redes sociais entre as 20h e as 22h, 

sendo que os fins de semana são os dias em que mais tempo despendem nas redes sociais.

• Mais do que o horário, o conteúdo:

Publicar envolve pesquisa, será que o meu tema é relevante para o meu público? -> https://answerthepublic.com/

-> https://trends.google.pt/trends/?geo=PT

• Quem é o meu público? Usar as estatísticas de Facebook [Definições - Pessoas] assim como, estudos de mercado.

• Como envolver e criar uma comunidade? Responder às críticas positivas e negativas, abordar/mostrar quais as causas que movem a 

marca/empresa, mais do que uma comunicação externa, a comunicação interna, o sentimento de pertença.

• Quem são os meus concorrentes? o que é que eles fazem de melhor e de menos bom? Análise SWOT

https://answerthepublic.com/
https://trends.google.pt/trends/?geo=PT


Canais de Marketing Digital - Facebook

Estatísticas interessantes:

• Os portugueses passam, em média, seis horas e 38 minutos do seu dia na Internet.

• Deste tempo, duas horas e nove minutos são nas redes sociais.

Fonte: Dados retirados do Relatório Global Digital, 2019.

• O facebook é sem dúvida a maior rede social do mundo com 1,56 mil milhões de utilizadores ativos diários.

• Em média, são criadas cinco contas a cada segundo. Em Portugal, 95,1% dos utilizadores de redes sociais tem conta no 

Facebook.

Fonte:  Marketest Consulting - Os Portugueses e as Redes Sociais 2018.



Canais de Marketing Digital - Facebook

Uma página bem elaborada precisa de:

• Uma foto de perfil ajustada, no tamanho correto.

• Uma capa de perfil que seja também responsive.

• As publicações devem ser regulares, com uma frequência 

de 2-3 publicações por semana.

• Os copys devem ser informativos, e a utilização dos emojis 

é uma boa aposta para ajudar na leitura dos mesmos.

• Quando partilhamos links eles devem ser reduzidos para 

não ficar uma linha extensa de link -> https://bitly.com/

• As publicações devem seguir sempre uma coesão de 

imagem, mas experimentar novas abordagens de 

publicações podem resultar: diretos, carrosséis, etc.

Tamanhos para redes sociais 2021

https://bitly.com/
https://nerdweb.com.br/artigos/2021/01/guia-tamanho-redes-sociais-facebook-instagram-twitter-youtube-linkedin-2021.html


Canais de Marketing Digital - Instagram

Estatísticas interessantes:

• O Instagram conta com 500 milhões de utilizadores ativos diários e 800 milhões mensais.

• 44.6% dos inquiridos do estudo da Marketest, compreendidos entre a  faixa etária entre os 15 e os 24 anos, apontaram o Instagram como a 

rede social que utilizam com mais frequência.

• Com mais de 500 milhões de usuários ativos, o Instagram Stories é provavelmente o recurso mais utilizado da plataforma, e já se tornou 

uma parte essencial do trabalho de gestão de redes sociais. A vantagem dos mesmos é que são altamente interativos, por causa dos

widgets que vão sendo atualizados, como as perguntas abertas, os questionários, os lembretes, etc.

• Não obstante, o instagram ainda apresenta mais funcionalidades que valem a pena explorar da forma adequada: reels, IGTV, loja

facebook/instagram e também, a mais recente novidade, os guias.



Canais de Marketing Digital - Instagram

• Reels:

• Pequenos vídeos de 15 a 30 segundos que permitem colocar 

músicas de artistas, efeitos (filtros) e podem assumir um tom 

mais sério, mais descontraído ou de utilidade: dicas, 

benefícios, ideias para, ou relatos do quotidiano das pessoas.

• Revelam um alcance gigante nos últimos tempos, por serem 

semelhantes ao TikTok.

• Integrados no novo layout do instagram poderá ser uma das 

causas de interpretar este alcance.



Canais de Marketing Digital - Instagram

• IGTV:

• Vídeos de longa duração em que ficam guardados no perfil 

dos utilizadores, podem chegar a ter 60 minutos de duração 

e são apelidados de uma espécie de “televisão”.

• À semelhança dos reels são para comentar, partilhar, 

guardar e claro, gostar. A inovação surge para garantir 

concorrência direta ao youtube, conectando os utilizadores 

aos produtores de conteúdo de forma fácil e interativa.

• Vídeos longos e verticais e são mais agradáveis para os 

utilizadores.

• Até 2022, 79% do tráfego de dados móveis mundial 

pertencerá aos vídeos, segundo o último relatório Cisco 

Visual Networking Index 2017-2022.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html


Canais de Marketing Digital - Instagram

• Lojas de Facebook/instagram:

• Servem sobretudo para quem trabalha com e-commerce, 

tendo em conta o aumento do consumo/compras online.

• O objetivo é identificar os produtos nas fotografias 

publicadas, através de um catálogo criado no Gestor de 

Negócios [ferramenta gratuita que o facebook disponibiliza] 

e os utilizadores podem ver todos os detalhes sobre o 

mesmo: preço, características, disponibilidade e seguir para 

o pagamento através do seu website.

• Mais uma vez, o novo layout do instagram foi criado para que 

a seção do “Explorar” possa ser utilizada diariamente para o 

consumo direto. O que devo saber sobre as Regras de Publicidade do Facebook

https://www.facebook.com/policies/ads


Canais de Marketing Digital - Instagram

• Guias:

• Com a pandemia os acessos à plataforma subiram, ainda 

mais. O que significa que o instagram volta a reinventar-se.

• Permite adicionar de forma organizada 

informação/conteúdo, como se de um artigo se tratasse.

• Com 3 tipos de Guias: Locais, Produtos ou Publicações, o 

único limite é no Guia Publicações - em que 

obrigatoriamente tem que ser usadas publicações que já 

saíram em feed, no máximo 30 publicações.

https://www.conexorama.com/guias_instagram/


Canais de Marketing Digital - Instagram

Uma página bem elaborada precisa de:

• Um username relacionado com a marca e fácil de 

memorizar.

• Destaques tendo em conta a sua pertinência e uma 

organização adequada.

• Bio pequena, mas objetiva, que passe a mensagem da 

marca/empresa.

• Utilizar uma hashtag principal associada à marca, no 

entanto que também faça sentido com o propósito da sua 

utilização.

• Adicionar as informações será sempre uma mais valia: 

email, contacto, localização.

• Prezar a qualidade dos conteúdos e colocar hashtags 

devidamente ajustadas a cada temática, nas publicações.

Tamanhos para redes sociais 2021

https://nerdweb.com.br/artigos/2021/01/guia-tamanho-redes-sociais-facebook-instagram-twitter-youtube-linkedin-2021.html


Canais de Marketing Digital - Linkedin

Estatísticas interessantes:

• A rede social para profissionais, a rede social do “trabalho”. Dos utilizadores do LinkedIn, que se envolvem com a plataforma mensalmente, 

40% acessam-na diariamente.

• No entanto, o LinkedIn é usado com moderação, os utilizadores só passam cerca de 17 minutos no LinkedIn por mês.

• 79% dos profissionais de marketing como a rede social com maior capacidade para gerar leads.

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/01/05/social-media-marketing-statistics?camplink=searchresults
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-b2b-marketing/2017/10-surprising-stats-you-didnt-know-about-marketing-on-linkedin


Canais de Marketing Digital - Linkedin

Uma página bem elaborada precisa de:
• Tamanhos corretos, como em todas as redes no que 

concerne a publicações, capas, etc.

• Uma descrição clara, sobre a empresa até 2.000 
caracteres. Deve ser considerada em mais que um idioma, 
tendo em conta a área de atuação da empresa e 
considerar as palavras-chave que definem mais uma vez, o 
negócio.

• Preencher todas as informações da empresa: tamanho, 
tipo de empresa, setor, url do site, ano de fundação, 
localidades da empresa.

• Não esquecer que a página deverá sempre ter configurada 
até 10 admistradores, mas convém ter pelo menos mais 
que um.

• Definir até 3 hashtags relevantes sobre o setor da empresa. LinkedIn Turismo de Portugal

https://nerdweb.com.br/artigos/2021/01/guia-tamanho-redes-sociais-facebook-instagram-twitter-youtube-linkedin-2021.html
https://www.linkedin.com/company/turismo-de-portugal/about/


Canais de Marketing Digital - Linkedin

Uma página bem elaborada precisa de:

• A identidade visual deve ser coesa e forte, neste caso os 

funcionários que indicarem que trabalham para aquele 

perfil profissional podem inclusive ter capas personalizadas, 

para criar o sentimento de comunidade da empresa.

• O linkedIn é uma empresa com conteúdo muito específico, 

eles valorizam conteúdo relevante: artigos mais elaborados, 

perspectivas sobre experiências de trabalhos, etc.

• A página deve estar atualizada, mas sem exageros no que 

toca ao conteúdo comercial.

• Apostar em fotografias: aumentam em até 98% as taxas de 

comentários.

Perfil Linkedin Pedro Caramez

https://business.linkedin.com/content/dam/business/marketing-solutions/global/en_US/site/subsites/content-marketing/img/V2/e3_Infographic_Draft_11_1200.pdf?utm_content=buffer69fd5&utm_medium=social&utm_source=Webbiquity.com
https://www.linkedin.com/in/caramez/


Canais de Marketing Digital - YouTube

Estatísticas interessantes:

• A cada minuto, os utilizadores/youtubers sobem 500 horas de vídeo no YouTube. É a segunda maior ferramenta de pesquisa do mundo, a 

seguir à Google.

• Em média, os utilizadores passam 11 minutos e 24 segundos por dia no YouTube.

• 70% dos utilizadores acessam a plataforma através de dispositivos mobile, por isso, na hora de criar vídeos eles devem ser pensados na 

sua visualização em mobile.

• Produção é super importante, mas, para os utilizadores o interesse pessoal no conteúdo é mais importante. Segundo o próprio YouTube, 60% 

das pessoas assistem a conteúdos relacionados aos interesses pessoais, independente da produção.
Fonte: Hootsuite

• O vídeo mais visto no youtube em 2020 foi: Técnica de lavagem das mãos – COVID-19/DGS  – Direção-Geral da Saúde

• O vídeo mais visto, de música, em 2020 foi: Calema – Te Amo – KlassziK

https://www.youtube.com/watch?v=_TzLRKoCHxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z6XkNdHbMPE


Canais de Marketing Digital - Youtube

Um canal bem elaborado precisa de:

• Conteúdo: varia de canal para canal, mas a autenticidade 

do interlocutor/a deve-se manter.

• O contacto do público com o youtuber, quando bem feito, 

faz com  que a pessoa se identifique com quem está a 

falar, por isso é preciso uma vertente humana/empática.

• Apresentação coesa da ThumbNail - sendo que deve ser 

atrativa, pois o YouTube é uma rede social muito visual. Ela 

representa a existência ou ausência de clique.

E-Book marketing no youtube: Guia 

Tamanhos para redes sociais 2021

https://drive.google.com/file/d/1KJ2Y4sYSUI3QL7F3Bk66QsmYK0OlcECp/view?usp=sharing
https://nerdweb.com.br/artigos/2021/01/guia-tamanho-redes-sociais-facebook-instagram-twitter-youtube-linkedin-2021.html


Dúvidas: questões com ou sem sentido? :)

No marketing digital tudo é válido e nada tem uma resposta/fórmula concreta. 




