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Quantidade 
de informação 
que geramos 
a cada minuto!



O que nos diferencia?

PROPÓSITO
VALORES
VISÃO DE MUNDO



Por que nos diferencia?

Produção       
de conteúdo

Identificação
Levantada de 

mão/conversão



Redes sociais que mais nos ajudam HOJE nesse objetivo

Instagram Facebook LinkedIn

Pinterest YouTube WhatsApp



INSTAGRAM



Como vender pelo Instagram

• Utilize o perfil Comercial do Instagram  
(diferente do perfil pessoal);

• Acesse o Insights e tenha acesso às 
métricas;

• Faça uso do recurso de marcar 
produtos;

• Utilize hashtags de forma consciente 
para entrar nas conversas; 

• Use e abuse dos Stories. 1/3 dos 
Stories vistos são de negócios.



FACEBOOK



Como vender pelo Facebook

• Abra uma fan page de acordo com seu segmento;

• Use o Feed de notícias para informar sobre seu negócio;

• Tem produtos? Utilize o Facebook Shop;

• Messenger: ferramenta de comunicação além do 
Facebook.



LINKEDIN



Como vender pelo LinkedIn

• Monte a página de sua empresa na 
plataforma (company page);

• Mantenha seu perfil profissional atualizado;

• Peça recomendação/depoimentos de 
clientes;

• Produza conteúdo relevante no LinkedIn
Pulse (o espaço de blog da plataforma);

• Participe de grupos, ouça as conversas e 
interaja com pessoas do seu segmento;

• Acompanhe os comentários de postagens 
relevantes para o seu setor.



PINTEREST



Como vender pelo Pinterest

• Mais de 200 milhões de usuários ativos mensais 
(31 milhões de brasileiros);

• 55% das pessoas que usam o Pinterest o fazem 
pensando em compras;

• Ótimo para divulgar produtos (varejo);

• Algoritmo potencializa tráfego para seu site, 
Instagram, YouTube e blogs;

• Configure a conta business do Pinterest;

• Planeje pastas próprias e de referências;

• Utilize o pin code para unir on e off lines.



Case Pinterest

• Empresa americana de planos de saúde.
• Ao criar perfil de negócios e produzir conteúdo, atraiu mais de 45 mil seguidores fieis;
• Aumentou em 87% o tráfego para seu site e 12% de aumento nas cotações de plano para cães e gatos.



YOUTUBE



Como vender pelo YouTube

• Mais de 98 milhões de brasileiros assistem 
vídeos no YouTube diariamente.

• Tutorias e vídeos demonstrativos 
aumentam chance de venda;

• Vídeos com até 2 minutos são mais vistos 
na plataforma;

• Monte playlists para organizar o consumo 
de seus vídeos;

• Depoimentos de clientes e parceiros 
endossam serviços e produtos. 



WHATSAPP



Como vender pelo WhatsApp

• Abra uma conta no WhatsApp Business;

• Divulgue o canal de contato em todos os meios;

• Instale o recurso em seu website;

• Compartilhe informações relevantes aos 
contatos e inclua promoções;

• Utilize o recurso do status para comunicados 
importantes.



WEBSITES
NÃO SÃO ILHAS

ISOLADAS
Redes sociais NÃO são fim, 
e SIM o meio.

As maneiras de acessar o seu 

domínio são muitas e dinâmicas. 



Obrigado ; )
kleber.pinto@midiaria.com

• facebook.com/kleber.pinto
• Instagram.com/kleberpinto
• linkedin.com/in/kleberpinto
• twitter.com/kleberpinto
• pinterest.com/kleberpinto


