
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gerenciamento de Redes Sociais - Web Marketing 

Conheça os planos Gold e Silver. 

1 – Pacote Gerenciamento Gold. 

 Criação de Pagina no Facebook (caso o cliente não possua). 

 Convite de perfis para obter curtidas na pagina.   
 Criação de perfil no Instagran (caso o cliente não possua). 
 Busca de seguidores no Instagran que se encaixam em seu perfil. 
 Remoção de seguidores no Instagran quando o mesmo atinge seu limite. 
 Cronograma de alimentação antecipado de redes sociais (Facebook e Instagran) 

com inclusão de um post diário em ambas as redes citadas. 
 O cronograma de alimentação antecipado é discutido e aprovado pelo cliente, 

comente após essa aprovação é realizada a inclusão dos posts nas redes sociais. 

Uma vez realizado esse procedimento a troca do post poderá ou não ter custos 

extras. Atrasos em cronograma por retenção ou demora da aprovação por 

parte do cliente podem ou não serem cobrados a parte. 
 Criação das artes seguindo critérios exigidos pelo Facebook. Artes feitas ou 

refeitas são cobradas a parte. 
 Criação de um post patrocinado no Facebook/Instagran discutido entre ambas 

as partes impulsionado o mês inteiro. 
  Apresentação de relatório mensal do Instagran, avaliando o crescimento de 

seguidores, regiões e perfis da rede social.   
 Apresentação de relatório finalizado de campanha de post no Facebook.  

Valor mensal – R$500,00 - (53% do salario mínimo atual.) 

Contrato mínimo de três meses 

Serviço pré-pago mensalmente 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 – Pacote Gerenciamento Silver. 

 Criação de Pagina no Facebook (caso o cliente não possua). 

 Convite de perfis para obter curtidas na pagina.   
 Criação de perfil no Instagran (caso o cliente não possua). 
 Busca de seguidores no Instagran que se encaixam em seu perfil. 
 Remoção de seguidores no Instagran quando o mesmo atinge seu limite. 
 Cronograma de alimentação antecipado de redes sociais (Facebook e Instagran) 

com inclusão de um post diário em ambas as redes citadas. 
 O cronograma de alimentação antecipado é discutido e aprovado pelo cliente, 

comente após essa aprovação é realizada a inclusão dos posts nas redes sociais. 

Uma vez realizado esse procedimento a troca do post poderá ou não ter custos 

extras. Atrasos em cronograma por retenção ou demora da aprovação por 

parte do cliente podem ou não serem cobrados a parte. 
 Criação das artes seguindo critérios exigidos pelo Facebook. Artes feitas ou 

refeitas são cobradas a parte. 
 Apresentação de relatório mensal do Instagran, avaliando o crescimento de 

seguidores, regiões e perfis da rede social.   
 Apresentação de relatório finalizado de campanha de post no Facebook.  

Valor mensal R$400,00 – (42% do salario mínimo atual) 

Contrato mínimo de três meses 

Serviço pré-pago mensalmente 

 

 

 

 


