
                 
 

 

PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E 

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS 

 
As mídias sociais são consideradas um novo caminho para interagir, satisfazer e 

conquistar atuais e novos clientes. 
 

ATIVIDADES E AÇÕES PROPOSTAS:          

 Planejamento para definir: análise da presença, diferencial, objetivo do 

empreendimento e estratégia de acordo com a necessidade do cliente; 

 Conteúdo para Facebook e Instagram – estudado de acordo com a necessidade 

de cada cliente;  

 Elaborar texto de regras para atuação em mídias sociais seguindo a Legislação 

Brasileira; 

 Elaboração de concursos culturais no Facebook e Instagram caso o cliente tenha 

interesse; 

 Responder as dúvidas e comentários de seguidores – de segunda a sexta em 

horário comercial; 

 Envio de planejamento de posts por mês para avaliação do cliente; 

 

 

O que a empresa deve fornecer para o trabalho?  

 

Briefing de possíveis temas para serem abordados e imagens dos 

empreendimentos, eventos realizados e qualquer foto significativa e com apelo 

para público. 

NÃO FAZEMOS PRODUÇÃO DE IMAGENS.  

 

 

 

PRODUÇÃO DE IMAGENS DA EMPRESA E CIDADE 

 
Temos indicação de fotógrafos profissionais que poderão fazer um banco de imagens 

para uso nas redes sociais.   

 

 

 

 

 



COMO FUNCIONAM AS ATIVIDADES E AÇÕES? 

 

 Envio de planejamento de como serão os temas dos posts e quais 

públicos queremos alcançar; 
- Esse é o primeiro passo do planejamento antes de começar o conteúdo  e 

gestão. Envio em um documento um relato sobre objetivo, o tipo de público, os 

temas sugeridos para o conteúdo e a ordem que serão usados e o por quê! 

 

Algumas observações com relação à linguagem, tom de voz usado, política de 

uso, hashtag sugerida para que os clientes usem e interajam enquanto estiveram 

no empreendimento, entre outros detalhes. 

 
 Conteúdo para mídias sociais;  

- Será definido um cronograma de posts de acordo com temas pertinentes ao 

empreendimento e ao mercado de turismo. Não terá repetição de assuntos 

durante a semana e exploraremos conteúdo que o seu cliente se interesse e goste 

de compartilhar.  

 

Semanalmente será enviado todo o conteúdo da semana seguinte para que o 

cliente aprove. Não será compartilhado nada que não tenha aprovação.  

 

Com relação aos horários, iremos compartilhar as imagens em horários 

alternados usando o estudo de hora com mais acesso.  

 

 

 Elaborar texto de regras para atuação em mídias sociais 

seguindo a Legislação Brasileira; 
- As redes sociais de uma empresa também podem sofrer com questões judiciais. 

Principalmente o Facebook, no qual as pessoas acham que podem compartilhar o 

que querem. 

 

Vamos elaborar um texto com política de uso da rede social com relação a 

questão de spam, comentários ofensivos, imagens não autorizadas e a definição 

do horário de atendimento dos comentários e dúvidas nos posts. 

 

 Elaboração de concursos culturais no Facebook e Instagram 

caso o cliente tenha interesse; 
- Elaboramos ações como sorteios nas redes sociais para agradar o hóspede e 

melhorar o engajamento nas plataformas. O ideal é fazer um sorteio em um 

período de 6 meses.  

 

. 

 Engajamento no Facebook e Instagram / Responder as dúvidas e 

comentários de seguidores; 



- Responderemos todas as perguntas, comentários ou apenas afirmativas feitas 

nas contas do empreendimento durante o horário comercial estabelecido na 

política de uso das redes sociais.  

 

 

 Apresentação mensal de relatório das atividades desenvolvidas; 
- No final do mês será feito um relatório sobre os temas abordados no conteúdo 

ressaltando quais foram mais assertivos e fizeram mais sucesso.  

 

Também faremos uma análise sobre as postagens/comentários dos usuários, 

definindo se foram negativos, positivos ou neutros e o que o empreendimento 

deve melhorar no atendimento interno para que tenha sempre mais comentários 

positivos. 

 

 Briefing e definição de imagem; 
 

- Precisaremos de um banco de imagens bonitas e atuais para poder usar nas 

Redes Sociais, inclusive da cidade e que sejam imagens que tenham seu uso na 

web autorizado.  

 

Além disso, caso tenham alguma novidade de promoção, evento ou qualquer 

detalhe que o empreendimento queira destacar nas redes sociais deverá ser 

avisada com pelo menos 3 dias úteis de antecedência para que possamos incluí-

la no cronograma da semana.  

 

 

Qualquer dúvida ou sugestão estou à disposição através dos contatos abaixo. 

 

 

Ana Elisa Teixeira 

Jornalista  

MTB: 00629855SP 

(11) 98974-1003 

E-mail: ana.elisa@viagenserotas.com.br 

 
TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 
Jornalista graduada em 2010 com MBA em marketing digital pela Fundação Getúlio 

Vargas de São Paulo.  
 

Com 4 anos de experiência em jornalismo com foco turismo, foi repórter da revista 

Folha do Turismo e jornal Mercado e Eventos e faz projetos paralelos na área de 

turismo.  

 

mailto:ana.elisa@viagenserotas.com.br


Fundou o Viagens e Rotas em 2012 e em paralelo atuou como assessora de imprensa da 

região italiana do Vêneto e produziu conteúdo para Facebook e Instagram da ENIT – 

Itália, Aruba, Monavie, Rail Europe e TAP. 

 

Atuou  também como assessora de imprensa da Rede Slaviero Hotéis, Hplus Hotelaria, 

Fazenda Capoava,  Grupo Pestana e Bourbon Convention Ibirapuera fazendo planos de 

comunicação e divulgação para a imprensa.  

 


