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A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS
PARA A SUA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

NO BRASIL, AS REDES SOCIAIS MAIS USADAS SÃO:

BOAS PRÁTICAS NAS REDES SOCIAIS!

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE WHATSAPP

Use hashtags

POR QUE INVESTIR NAS REDES SOCIAIS?

Tenha em mente os seus objetivos

Crie uma identidade visual

Publique conteúdo de qualidade

Interaja com os seus seguidores

Não foque em apenas uma rede social (esteja onde o seu público está)

Monitore os resultados das publicações

Crie um cronograma de postagens e poste com frequência

Compartilhe o conteúdo da categoria através do Confere / CORE 

Explore as ferramentas que cada rede social disponibiliza

As redes sociais facilitam as conexões entre as pessoas, 
permitindo que você aumente sua notoriedade e se 
aproxime do seu público-alvo sem grandes custos.



O QUE SÃO HASHTAGS
E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Hashtags estão representadas pelo símbolo “#” que 
antecede uma palavra-chave. Elas agrupam diversos 
conteúdos sobre um determinado tema, facilitando a 
pesquisa posterior sobre o tópico desejado.

Elas são capazes de expandir o alcance do conteúdo, tornar 
o Sistema Confere/Cores mais conhecido e fazer com que o 
seu conteúdo seja encontrado facilmente.

QUAL HASHTAGS USAR?

Toda vez que for publicar um post, utilize as 
seguintes hashtags:

#representacaocomercial
#representaçãocomercial
#representantescomerciais
#representantecomercial
#confere
#confereocial
#core
#coredoceara
#corece

www.corece.org.br



COMO REPOSTAR O CONTEÚDO
DO CONFERE NA SUA PÁGINA?

www.corece.org.br

O Confere produz diversos conteúdos para o Facebook e 
Instagram. Compartilhe os posts do Confere nos pers do seu 
Regional para facilitar a sua estratégia e fortalecer o alcance 
do Sistema Confere/Cores.

Você também pode solicitar ao Confere o arquivo dos posts 
para inserir o logotipo do seu Regional e postar.

ATENÇÃO!!!

COMO REPOSTAR O CONTEÚDO
DO CORE-CE NA SUA PÁGINA?

www.corece.org.br

O Core-CE produz diversos conteúdos para o Facebook e 
Instagram. Compartilhe os posts da categoria através do 
Confere no perfil do Core-CE para facilitar a sua estratégia e 
fortalecer o alcance da sua categoria através do Sistema 
Confere/Cores.

Você também pode solicitar ao Core-CE o arquivo dos posts 
para postar.

ATENÇÃO!!!
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Baixe o aplicativo Repost for Instagram, disponível para celular Android
e iOS (iPhone), que republica imagens de outros pers na timeline.

Ao abrir o app, você encontra uma tela com todas as postagens recentes 
dos amigos, incluindo as suas próprias.

Tocando no ícone de lupa, você encontrará a opção de procurar por um
usuário ou uma hashtag.

Após encontrar o que deseja, toque em cima do post, em seguida no
botão “repost”, no canto inferior direito.
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Baixe o aplicativo Repost for Instagram, disponível para celular Android
e iOS (iPhone), que republica imagens de outros pers na timeline.

Ao abrir o app, você encontra uma tela com todas as postagens recentes 
dos amigos, incluindo as suas próprias.

Tocando no ícone de lupa, você encontrará a opção de procurar por um
usuário ou uma hashtag.

Após encontrar o que deseja, toque em cima do post, em seguida no
botão “repost”, no canto inferior direito.
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FACEBOOK
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Abra a publicação do Core-CE que você deseja compartilhar.

Clique em Compartilhar no canto inferior direito.

Selecione onde deseja compartilhar a publicação.
Você pode encontrar as seguintes opções:

Selecione a opção “Compartilhar em uma página”.

COMO REPOSTAR O CONTEÚDO
DO CONFERE NA SUA PÁGINA?
COMO REPOSTAR O CONTEÚDO
DO CONFERE NA SUA PÁGINA?

5 Selecione a página do @coredoceara e, depois, clique em publicar.

• Compartilhar agora
• Compartilhar...
• Compartilhar no seu story agora
• Enviar como mensagem
• Compartilhar em um grupo
• Compartilhar na linha do tempo de um amigo
• Compartilhar em uma página



Conselho Regional dos
Core-CE

no Estado do Ceará
Representantes Comerciais

Siga o Core-CE e tenha em primeira mão, notícias, 
informações e novidades sobre a categoria e a 

Representação Comercial no nosso Estado.

www.corece.org.br

@coredoceara

coredoceara

Tvcoredoceara

(85) 9.8879-7235
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