
Serviços para Campanha Eleitoral

Redes Sociais

Agendamentos • Agendamento de posts:

• Agendar post no Instagram Feed;

• Agendar post no Instagram Stories;

• Agendar post no IGTV do Instagram;

• Agendar post no Facebook;

• Agendar post no Youtube;

Inbox: • Visualizar e responder Inbox:

• Visualizar e responder mensagens do 
Messenger da sua Página;

Feed: • Feed: visualizar o Feed da sua Página do 
Facebook;

• Feed: visualizar o Feed do seu perfil do 
Instagram;

• Feed: visualizar ambos os Feeds em uma 
única página, o que oferece agilidade;

Relatórios: • Criação de relatórios de crescimento, de 
alcance, engajamento, conteúdo e 
personalizado;

• (aqui, a gente pode pegar os dados que temos
lá na aba de “acompanhamento” e 
personalizar como desejarmos);

• Possibilidade de enviar relatório por e-mail;

• Possibilidade de exportar relatório em .pdf ou 
como apresentação;

Acompanhamento: • Acompanhamento (que também poderia se 
chamar “estatísticas”, ou “desempenho” dos 
seus posts nas redes sociais, além das 
páginas do seu site.

• Acompanhamento de perfil/conta do 
Instagram:

Stories: • Melhores Stories (“mais visualizadas”, “mais 
interagidas”, total de stories no período 
selecionado, total de interações e média de 
interações por story);



• Sugestão de quais tipo de Stories usar 
baseado no seu histórico de desempenho;

• Stories por dia (isso aqui é bem estratégico 
pois permite ver em quais dias da semana 
você mais publicou Stories e comparar como a
média de interações se relaciona com isso);

• Stories por hora (isso aqui é bem estratégico 
pois permite ver em quais horas do dia você 
mais publicou Stories e comparar como a 
média de interações se relaciona com isso);

E Mais: • Sugestão de dias da semana e horário para 
você postar baseado no seu histórico de 
desempenho;

• Curva de nº de seguidores em relação aos 
concorrentes que você cadastrar (opcional).

• Gráfico de seguidores do perfil do Instagram 
(por dia, semana e mês, de acordo com a data
selecionada);

• Melhores Posts de feed (“melhores por 
interações”, “melhores por alcance”, 
“melhores por impressões” e taxa de 
engajamento por post. Isso aqui é uma mão 
na roda! - total de posts no período 
selecionado, total de interações e média de 
interações por post);

• Posts por dia e por hora (isso aqui é bem 
estratégico pois permite ver em quais dias da 
semana e horários você mais publicou posts 
no feed e comparar como a média de 
interações se relaciona com isso);

Mídias Digitais

Sondagem Eleitoral 
online;

Levantamento de Dados e Intenção de votos 
Online sem registro.

Site Responsivo; Site que auto se adapta a telas de 
Computadores quanto Smartfone.

Cartão Interativo; Cartão Digital que liga todas as Plataformas e 
pode ser distribuído nas redes Sociais.

Planilha de Cadastro de 
eleitores;

Acompanhamento dos dados para melhor 
orientação na Campanha.



Artes Gráficas; Artes para Plano de Governo, Panfletos, 
Santinhos, Folder, etc.

Vídeos; Edições de vídeos Potilicos

Lives Personalizadas; Garimpo do número e Slogan nas Lives.

Vinhetas. Vinhetas em gerais.


