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Estratégia para as Redes Sociais 

Quem – O quê – Quando – Onde – Como

O objetivo – Aumentar a visibilidade, o interesse e as vendas

Quem - Use as redes sociais e o seu website para promover um produto e um serviço

O quê – Criar publicações online através do uso de imagens, video,  texto, partilhas de informações de 

outros websites ou blogues, etc. 

Quando – Uma presença online deve ser constante com publicações estratégicas no tempo que 

promovam o envolvimento dos eu público-alvo

Onde – Conheça os dados demográficos de cada Plataforma e escolha apenas as que estão alinhadas

com as personas do seu público-alvo, coincidindo na idade, preferências, região, e interesses. 

Como – Use palavras-chave, os logótipos das suas marcas, imagens de alta resolução, vídeos e links 

para outros conteúdos ou para o seu próprio website. 
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As Redes Sociais
são:

a nova montra do 
seu negócio, 

A ilha na grande
superfície,

O seu anúncio
televisivo,

O seu spot de 
radio, 

E muito mais,
à distância de um 

clique!
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É preciso começar a pensar na sua estratégia de 
penetração nas Redes Sociais

As empresas precisam de estar onde os seus consumidores estão.

Num lugar acessível e fácil

Onde possam saber quais são os seus produtos

Onde possam encontrar os produtos que lhes interessam

Os consumidores estão nas Redes sociais

A presença nas Redes Sociais induzem à decisão de compra rápida

As redes sociais continuam a crescer

Não ter uma estratégia, coloca as empresas atrás dos seus
competidores

Porquê?



9

A sua estratégia nas redes sociais em 5 passos

Crie valor para a sua marca

1. Análise

2. Objetivos

3. Encontre o seu público-alvo

4. Crie o conteúdo

5. Teste e avalie o impacto
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Procure a 5 
principais áreas
de interesse nas

Redes Sociais
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Recolha e 
avalie os

principais
resultados

da sua
atividade nas

Redes 
Sociais
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Alguns aspetos
a ter em conta:
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Aumentar a presença online das suas marcas

When would they become aware of your product?

What would spark their interest?

What would motivate them to buy?
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Analise os seus competidores

Identifique os seus competidores nas Redes Sociais

Em que Plataforma estão presentes?

Como usam as Redes Sociais?

Com que frequência fazem publicações?

Quantos seguidores têm?

Que tipo de envolvimento conseguem?

Quem interage com eles?

Que tipos de conteúdos partilham?
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Step 2 - Set Goals





18

O processo

AIDA

1.Capte a Atenção

2. Estimule o 

Interesse

3. Crie o Desejo

4. Promova a Ação
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Saiba para 
quem vai

falar
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Criar um 

bom

conteúdo

é a chave

para o 

sucesso
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Quantas publicações serão suficientes?
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É um 

processo

sempre 

em curso
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Como 
medir o 

seu
sucesso?
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Como 

avaliar o 

impacto

das suas

atividades?





27

Bibliografia recomendada



Este projeto é cofinanciado pelo programa INTERREG ATLANTIC e pela 
União Europeia através do FEDER



We hope that you have found this training module a useful and helpful support to your healthy food and drink innovation.

This training module is one of a number of training opportunities, organised into themed training programmes to support SME’s
(small & medium sized enterprises) in the participating regions of Wales, Northern Ireland, Ireland, Spain, Portugal and France to 

successfully bring new and reformulated healthy food and drink products to market. 

The training was created by the partners within the AHFES project 
which is a quadruple helix Atlantic area healthy food eco-system for the growth of SME’s 

funded by the European Union under the Interreg Atlantic Area Funding Programme.

This programme promotes transnational cooperation among 36 Atlantic regions of 5 European countries and co-finances 
cooperation projects in the fields of Innovation & Competitiveness, Resource Efficiency, Territorial Risks Management, Biodiversity 

and Natural & Cultural Assets.

For more information about other training available please click here. 



Acknowledgements

This is where you give credit to the ones who are part of this project.

Did you like the resources on this template? Get them for free at our other 
websites.

Presentation template by Slidesgo

Icons by Flaticon

Images & infographics by Freepik

http://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/

