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Bem Vindo

Olá, sou o Luciano Larrossa, especialista em Facebook Marketing e autor do
livro Facebook para Negócios. Seja bem-vindo a este Guia. Nele, você vai
encontrar todos os tamanhos necessários para usar em várias mídias sociais.
Além disso, em cada mídia social em dou várias dicas que vão ajudar a
impulsionar os seus resultados. Se curtiu este guia, compartilhe ele com
seus amigos. Tenho a certeza que eles vão adorar!
Com a ajuda da:

Ana Tex

Especialista em Marketing Digital

Quais mídias estão neste guia:

Luciano
Larrossa

Foto de Capa

855x315pixels

ESPECIFICAÇÕES

Foto de Perfil

- Para melhor aproveitamento no Celular, use o fomato 855x470pixels

180x180 pixels

2016

TAMANHOS
Imagem 1200x800pixels*
ESPECIFICAÇÕES

- Também pode ser aproveitado em
1200x1200 (quadrado) ou
800x1200(vertical)

Links

1200x630pixels

ESPECIFICAÇÕES

- Proporção da imagem: 1,9:1
- Texto: 90 caracteres
- Título: 25 caracteres
- Descrição do link: 30 caracteres
- Sua imagem deve conter no máximo 20% de texto

Video

1200x720pixels

ESPECIFICAÇÕES

- Resolução mínima: 600 x 315 pixels (1.9:1 paisagem) / 600 x 600 pixels (quadrado)
- Vídeo: formato .mp4
- Duração: 120 minutos, no máximo
- Imagem de capa do Video deve conter no máximo 20% de texto

Carrossel

600x600pixels

ESPECIFICAÇÕES

- Proporção da imagem: 1:1 (quadrado)
- Texto publicação: 90 caracteres
- Título de cada: 40 caracteres
- Descrição do link: 20 caracteres
- Cada imagem deve conter no máximo 20% de texto

Curtidas na Página
ESPECIFICAÇÕES

1200x444pixels

- Texto publicação: 90 caracteres
- Título: 25 caracteres
- Sua imagem deve conter no máximo 20% de texto

“EXPORTE EM FORMATO PNG
PARA TER IMAGENS COM
MELHOR RESOLUÇÃO.”

2016

DICAS

Princípios básicos

Invista constantemente

Tenha qualidade e seja consistente nos seus conteúdos do Facebook.

Separe um valor mensal constante para investir em anúncios.

Eduque sempre

Comece pequeno

Crie conteúdo que eduque o seu público.

Comece as suas campanhas com valores pequenos. O que não resulta com
pouco não vai resultar com muito.

Não se foque apenas na venda

Teste, teste e teste

Não tente só vender. A sua Fan Page não é um outdoor.

Teste várias imagens e textos. Só assim você vai encontrar o anúncio perfeito.

Interação

Melhore. Sempre!

Interaja com seus fãs. Humanize a sua marca!

O seu primeiro anúncio vai ser sempre o seu pior anúncio. Com o tempo os
seus resultados vão melhorando.

Responda

Aprenda

Responda aos seus fãs. Ele estão ali para interagirem com você!

Compre um treinamento que possa acelerar os seus resultados com anúncios.

Curta a página e receba mais dicas:
LUCIANO LARROSSA

Aprenda a anunciar da maneira certa:
CONHEÇA O CURSO FBADS 360

2016

TAMANHOS

Links 1200x630pixels
ESPECIFICAÇÕES

Imagens 1200x1200pixels

- 1200x1200 (quadrado) e 800x1200 (vertical)
- Deve conter no máximo 20% de texto
- Legenda apenas texto, máximo de 2200 caracteres

ESPECIFICAÇÕES

- 1200x800 (horizontal) e 800x1200 (vertical)
- Para anúncios deve conter no máximo 20% de texto
- Legenda apenas texto, máximo de 2200 caracteres

Video 1200x720pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Resolução mínima: 600 x 315 pixels (1.9:1 paisagem) / 600 x 600 pixels (quadrado)
- Vídeo: formato .mp4
- Duração: 60 segundos, no máximo
- Imagem de capa do Video deve conter no máximo 20% de texto
- Legenda apenas texto, máximo de 2200 caracteres

Carrossel 1080x1080pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Número mínimo de imagens: 3
- Número máximo de imagens: 5
- Resolução mínima: 600 x 600 pixels
- Cada imagem deve conter no máximo 20% de texto
- Legenda apenas texto, máximo de 2.200 caracteres

“CRIE CONTEÚDO QUE AJUDE
A SUA AUDIÊNCIA. NÃO TENTE
APENAS VENDER PARA ELES.”

Ana Tex

2016

DICAS

Especialista em Marketing para Instagram

Use videos

Não se foque apenas em vender

O cérebro capta 60 mil vezes mais informações em vídeos do que em textos.

Primeiro chame a atenção e só depois pense em vender.

Publique de forma constante

Use aplicativos para criar suas artes

Constância é importante para gerar credibilidade e autoridade na internet.

Se você não pode investir em um designer para criar suas artes de divulgações,
então invista em aplicativos e conhecimento para criá-las!

Traga seu público para a lista de e-mail

Você pode vender mesmo sem site

Mover o seu público do Instagram para a sua lista de emails vai trazer uma
maior segurança para o seu negócio.

Use o Instagram para direcionar as pessoas para o seu WhatsApp, telefone ou
até mesmo para o seu email e venda através desses outros meios!

Seu Instagram deve ser Profissional

Faça anúncios

Se você quer resultados proﬁssionais publique conteúdo proﬁssional!

Se você quer acelerar os seus resultados, faça anúncios no Instagram e gere
vendas e contatos.

Interaja com seus seguidores

Use hashtags

Eles estão ai para consumirem os seus conteúdos mas também para interagirem com você.

As hashtags facilitam que você seja encontrado por outras pessoas com maior
facilidade.

Siga nossos perfis e receba mais dicas:
@LUCIANOLARROSSA

@ANATEX

Aprenda a usar o instagram para seus negócios:
CONHEÇA O CURSO INSTANEGÓCIOS

2016

TAMANHOS

Perfil 400x400pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Aparece como 200x200 mas
recomenda-se o tamanho acima
- Formatos: JPG, GIF ou PNG.

Foto de Capa 1500x500pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Formatos: JPG, GIF ou PNG.

Imagens 1024x512pixels
ESPECIFICAÇÕES

“O TWITTER NÃO SUPORTA
GIFS ANIMADOS PARA PERFIL E CAPA.”

- Na linha do tempo a imagem aparece com 506x253px
- Formatos: JPG, GIF ou PNG.

2016

DICAS

Não siga apenas

Use Hashtags...

Quando seguir alguém, aproveite e retweet ou marque como favorito alguns
tweets dessas pessoas.

Tal como no Instagram, no Twitter as hashtags também são muito importantes
para indexar o seu conteúdo ao público correto.

Analise você mesmo

...mas não exagere!

Saiba quando e como postar. Você conhece melhor do que ninguém o seu
público.

As hashtags são boas para o seu post, mas em exagero elas acabam atrapalhando.

A imagem conta

Agradeça

Alguns dos pormenores mais importantes no Twitter são a sua foto de perﬁl e
a sua foto de capa. Troque elas o quanto antes.

Foi retweetado por alguém? Agradeça!

Outras mídias

Fotos

Aproveite as outras mídias como o Facebook e o Instagram para convidar as
pessoas para seguirem você no Twitter.

Não compartilhe apenas texto. Use também fotos! O Twitter é uma mídia social
cada vez mais visual.

Não venda apenas

Fuja de apps automáticas

O seu Twitter serve para, principalmente, compartilhar conteúdo interessante.
Não esteja sempre tentando vender.

O seu conteúdo deve ser o mais humano possível. Por isso evite aplicativos que
fazem posts automáticos.

Siga-me para mais conteúdo e dicas:
@LUCIANOLARROSSA

2016

Thumbnail 1200x720pixels

TAMANHOS
Perfil do Canal 500x500pixels

1540x420px

Capa do Canal 2560x1440pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Este é o tamanho total que vai para disposivos em TV
- Tamanho ideal para por o layout do canal com texto

“IMAGENS ACEITAS NO
FORMATO JPG, PNG E GIF.”

2016

DICAS

Títulos

Crie uma rotina de publicação

O primeiro contato com o seu potencial público acontece através do título. Se o
seu título chamar a atenção, isso vai aumentar a taxa de visualizações dos seus
vídeos.

Tente publicar quase sempre ao mesmo dia e à mesma hora. Assim ﬁca mais
fácil da sua audiência acompanhar o seu conteúdo.

Thumbnail é a sua vitrine

Peça ações aos usuários

A par do título, a imagem que ﬁca estática no seu vídeo - também conhecido
como thumbnail - é outro fator que pode aumentar (ou diminuir) os cliques
para visualização do seu vídeo.

Não tenha vergonha de pedir para eles subscreverem o canal ou avaliarem o
vídeo. Ao pedir você gera um maior número de ações nos usuários.

Cuidado com o áudio

Leia os comentários

Por melhor que seja a imagem do seu vídeo, se o seu som não for bom, ele não
vai ter um grande número de views. Um microfone de lapela resolve grande
parte dos seus problemas

Os comentários de quem vê os seus vídeos podem dar conselhos valiosos para
melhorar os seus vídeos!

Atenção aos primeiros segundos

Persista

Você tem poucos segundos para chamar a atenção da sua audiência. Por isso,
durante os primeiros segundos, dê mais emoção e energia ao seu conteúdo.

O sucesso no Youtube é, muitas vezes, bastante demorado. Pense sempre a
longo prazo.

Seja informal

Cuidado com a descrição

Grande parte do sucesso do Youtube está na sua informalidade. Siga essa linha
e as pessoas vão conﬁar mais em você.

A descrição ajuda a indexar mais rapidamente os seus vídeos. Nela, tenha o
cuidado para usar as palavras-chave que quer destacar e ainda complemente a
informação que dá no seu vídeo.

Acompanhe + conteúdo em meu canal:
Inscreva-se

Foto de Capa 1400x425pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho acima é o recomendado, mas pode ser
feito upload de até 4000x4000pixels.

2016

Perfil 400x400pixels

TAMANHOS

ESPECIFICAÇÕES

- Mínimo de 200x200px
- Tamanho máximo 10mb
- Arquivos em JPG, GIF ou PNG

Logotipo 100x60pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho máximo 2mb
- Arquivos em JPG, GIF ou PNG

Banner

645x220pixels

ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho máximo 2mb
- Layout horizontal
- Arquivos em JPG, GIF ou PNG

Foto de Carreira 975x300pixels
ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho máximo 2mb
- Layout horizontal
- Arquivos em JPG, GIF ou PNG

“USE IMAGENS QUE
TRANSMITAM A SUA
IDENTIDADE PROFISSIONAL.”

2016

DICAS

Foto de perfil

Use os recursos audiovisuais

Pare de usar o LinkedIn sem a sua foto de perﬁl. Ela é a primeira forma de
contato com a sua nova conexão.

O LinkedIn permite que você suba vídeos e com isso consegue transmitir o seu
conteúdo de forma diferenciada. Aproveite isso!

Defina a sua profissão

Use o Pulse

Deﬁnir bem a sua proﬁssão vai tornar o seu perﬁl mais fácil de ser
encontrado nas buscas.

O Pulse é talvez uma das ferramentas mais poderosas do LinkedIn. Crie conteúdo
através dele e veja o número de pessoas que seguem o seu trabalho aumentar!

Personalize a URL

Interaja com as suas conexões

Ao customizar o link com seu nome proﬁssional, você ganha uma assinatura
mais concisa e sobe nas pesquisas.

Dê os parabéns pelo novo emprego, comente o último post da sua conexão ou
elogie algum projeto que ela tenha desenvolvido!

Fotos de fundo profissionais

Calendário de conteúdo

Fotos de fundo devem ser proﬁssionais. Evite colocar fotos de viagem ou
imagens muito pessoais.

Tenha um calendário de conteúdo bem deﬁnido para a sua Company Page. Isso
implica que você publique com qualidade e de forma recorrente.

Invista em um bom resumo

Imagens funcionam bem

Quem é você? O que fez até agora? Por que razão alguém iria contratar
você? Pense nisso quando preencher o seu perﬁl.

Na sua Company Page, publique também imagens. Elas geram uma interação
muito grande!

Siga-me e receba mais dicas:
LINKEDIN DE LUCIANO LARROSSA

2016

TAMANHOS

Imagem

1200x1800pixels

ESPECIFICAÇÕES

- Todas as imagens do whatsapp são comprimidas pelo
servidor por isso, tente sempre manter essa resolução
para que o formato vertical do celular possa ser preenchido por completo.

Thumbnail

500x500pixels

“EXPORTE EM FORMATO PNG
PARA TER IMAGENS COM
MELHOR RESOLUÇÃO.”

Ana Tex

2016

DICAS

Especialista em Marketing para Whatsapp

Use vídeos mas…

Cuidado com os grupos
Use grupos apenas para se comunicar com pessoas que se conhecem entre si,
nunca use grupos para comunicação com clientes que não se conhecem.

Vídeos são ótimos para demonstrar produtos no Whatsapp, porém eles devem
seguir o limite de no máximo 3 minutos.

Compartilhe documentos

Seja profissional

Você pode compartilhar documentos através do Whatsapp, isto facilitou muito
a vida das empresas.

Para ﬁns comerciais, tenha um número de Whatsapp exclusivo para uso de sua
empresa.

Opt-in

Treine sua equipe

Use Opt-in para se comunicar com clientes ou possíveis clientes, apenas se
comunique no Whatsapp com quem te autorizou. Isto é Marketing de
Permissão.

Caso você tenha funcionários, treine alguém para ﬁcar responsável pelo atendimento ao cliente via Whatsapp.

Regra de 80-20

Otimize seu tempo

Use a rega 80% de conteúdo e 20% de ofertas para sua comunicação no
Whatsapp.

Tenha mensagens salvas e pré-programadas no seu celular para enviar, caso sua
empresas receba perguntas sempre repetidas, assim você otimiza o seu tempo.

Use um botão

Faça transmídia

Você pode criar um botão de compras no Whatsapp, eu ensino com detalhes
no meu curso.

Divulgue seu atendimento via Whatsapp em todas as suas redes sociais.

Aprenda a usar o Whatsapp para seus negócios
CONHEÇA O CURSO WHATSAMARKETING

2016

TAMANHOS

GeoFiltro

1080x1920pixels

ESPECIFICAÇÕES

- Arquivo em PNG e menor que 300kb

Confira a página oficial

Dicas para um bom design de GeoFiltro
Não use como uma moldura completa, deixe espaços para que o usuário consiga fazer uma foto e aparecer também.

margem de segurança

“QUANDO FIZER AÇÕES EM LOCAIS
ENGAJE SEU PÚBLICO NOS
EVENTOS E PALESTRAS.”

150px

NÃO RECOMENDADO

margem de segurança

150px

Ana Tex

2016

DICAS

Especialista em Marketing para Snapchat

Crie conteúdo educacional

Faça transmídia
Uma boa forma de começar a ganhar seguidores no Snapchat é usar as outras
mídias que você já tem e pedir para eles seguirem a sua empresa no Snapchat.

Use o seu Snapchat para educar os seus seguidores e não apenas para vender.

Responda ao chat

Conteúdos exclusivos

Quando a sua audiência crescer, muitos vão mandar mensagens de texto diretamente para você. Este pode ser um bom canal para vender os seus produtos.
Não despreze as mensagens!

Crie promoções e ofertas exclusivas para quem acompanha a sua empresa no
Snapchat. Esta é uma forma de engajar os seus fãs e mantê-los atentos aos seus
snaps.

Seja informal!

Use links encurtados

O objetivo do Snapchat é mostrar os bastidores e o dia-a-dia mais informal das
empresas. Pense nisso quando ﬁzer os seus snaps!

Quando quiser levar as pessoas do Snapchat para o seu site, encurte os seus
links no bit.ly.

Use prints

Use o Snapcode

Uma boa forma de mensurar a interação nos seus snaps é pedir para os usuários tirarem print se gostaram de algo que você postou.

O Snapchat permite que as pessoas adicionem você através do Snapcode. Se
quiser que alguém adicione você, envie para ele o seu Snapcode e em poucos
segundos você terá um novo seguidor!

Filtros!

Faça parcerias

Lembra de ter dito para ser informal? Pois é, usar os ﬁltros do Snapchat
também vão ajudar a ser ainda mais informal nos seus snaps.

Pense em parceiros de negócios que você já tem e que usem o Snapchat e peça
para eles recomendarem o seu perﬁl.

Siga nossos perfis e receba mais dicas:
@LARROSSALUCIANO

@ANAPAULATEX

2016

PERISCOPE

Corações
Os usuários que assistem a trasmissão também podem
enviar corações. São uma forma de apoiar a transmissão que está acontecendo.

Comentários
Os comentários podem ser feitos em tempo real e
quem faz a Transmissão ao vivo os vê também em
sua tela no tempo em que são enviados.

“NO PERISCOPE OS SEUS SEGUIDORES
RECEBEM UMA NOTIFICAÇÃO SEMPRE
QUE FIZER UMA TRANSMISSÃO”

Ana Tex

2016

DICAS

Especialista em Marketing para Periscope

Baixe e estude o app

Crie um roteiro sobre os tópicos que pretende abordar

O Periscope tem um ambiente um pouco diferente das maiorias das plataformas. Baixe o app e comece a fazer os seus primeiros testes.

Para manter uma boa organização nos seus conteúdos, crie um arquivo com
todos os tópicos que você quer abordar no Periscope.

Coloque em modo avião

Use tripé

Como a transmissão é via smartphone, para evitar que ela falhe, desabilite a
função celular e deixe apenas a função wiﬁ conectada na hora.

O tripé trará várias vantagens em uma transmissão: ele dá estabilidade, ou seja
evita a tremedeira do aparelho, te dá mais conforto e deixa sua transmissão
mais proﬁssional.

Transmissões Privadas

O Microfone

O Periscope permite que você faça transmissões ao vivo para grupos fechados,
ou seja, apresentações de vídeos com a participação apenas das pessoas convidadas ou autorizadas pelo usuário.

O Microfone é muito importante para que o som tenha qualidade, principalmente
se você estiver transmitindo um evento em um ambiente com muitos ruídos. Você
pode comprar um iRig ou um Rode Smartlav, são os que uso para iPhone!

Defina o seu posicionamento do Periscope

Lentes

O posicionamento é muito importante para criar consistência no seu assunto e
também posicionamento de autoridade. Deﬁna muito bem quais serão os
assuntos que seu Periscope vai trazer para sua audiência.

Lentes são importantes para abrir ainda mais o campo de visão do Periscope!
Eu uso as Yopo Lens, que você encontra da Amazon.

Faça um teste antes de começar

A iluminação

Você pode testar com um amigo para ver como funciona antes de fazer sua
primeira transmissão, assim você vai se habituando.

Esteja em um lugar bem iluminado, isto dará vida pra sua transmissão.

Siga nossos perfis no Periscope e receba mais dicas:
@LUCIANOLARROSSA

@ANATEX

Aprenda
ESTRATÉGIAS
para ajudar o seu negócio
A VENDER MAIS
através do Facebook
COMPRE AGORA

2016

Gostou deste guia?
compartilhe com seus amigos

Luciano
Larrossa

Design e diagramação:

Alguns gráﬁcos usados são do site:

