


O que é 
o Twitter?
O que está 
acontecendo.



O Twitter é  
onde o debate público  
está acontecendo.



O Twitter é  
uma rede de interesses.



O que faz o Twitter único 

Tempo  real

Público

Conversas

Distribuído

Twitter é o momento

Twitter é aberto

Twitter é a praça da cidade global

Twitter vive em qualquer lugar



O Twitter é  
vetor de influência.







Líderes mundiais no Twitter





CEOs no Twitter



A plataforma dos jornalistas







Seus porta-vozes devem 
estar no Twitter também.



Twitter 1.0



Extraindo o  
melhor do Twitter



Planeje-se



Tenha um plano de  
mídia social escrito,  
com objetivos claros



      O que você quer atingir no Twitter? 
  

• Dar conhecimento sobre seus programas  
• Arrecadação de fundos 
• Pautar a imprensa 
• Incidir na pauta legislativa 
• Mobilizar seus seguidores com calls to action



      Quem é o seu público alvo? 
  

• Voluntários 
• Doadores 
• Formuladores de políticas públicas 
• Jornalistas 
• Potenciais advogados dos seus programas 
• Comunidade internacional



Navegue 
Explore o Twitter.  

Monte uma curadoria interessante.  
Siga mais contas e veja quem elas estão seguindo.  

Use a busca 
Tenha uma mentalidade de descoberta.



Participe da conversa



O essencial do Twitter

Busca e Otimização Adicione palavras-chave ao seu perfil e Tweets para fazê-los mais encontráveis

Pule na conversa

Olhe os Trends

Fotos & Videos

Timing Importa

Junte-se à conversa que já existe Tweetando hashtags que já estão trendando

Cheque periodicamente os TTs e o Moments à medida que os eventos acontecem

Compartilhe seu ponto de vista único com fotos e vídeos

Engaje-se na conversa em tempo real do Twitter; controle a narrativa



Fale COM o seu público 
- e não para ele



Engaje-se e estimule o 
engajamento dos 

outros



Curtidas

Retweets

Retweets com 
comentário

Respostas
Pesquisas

#Participe



Pro tip: fazer perguntas e calls to 
action são duas mecânicas que 

costumam funcionar



Engaje-se e estimule o engajamento dos outros



Engaje-se e estimule o engajamento dos outros



Monitore conversas 
sobre os seus assuntos



Monitore conversas sobre os seus assuntos



Monitore conversas sobre os seus assuntos

 33



Conecte sua mensagem 
na conversa do dia









Encontre seu tom



Tom
• Lembre-se - tweets são públicos


• Mantenha o tom consistente


• Mantenha a classe



Faça um uso nativo  
da plataforma





De vez em quando 
poste algo leve





Divulgue a sua conta - 
integração on e offline é crucial





Funcionalidades 
importantes



Notificações



Listas



Thread (ou fio) 

Uma thread é uma série de 
Tweets conectados que torna 
mais fácil ver que eles fazem 
parte de uma mesma conversa 
à medida que ela se desenrola

    











Hashtags

#BlackLivesMatter

#PrimeiroAssedio

#NiUnaMenos



CONTE UMA HISTÓRIA VISUAL



CONTE UMA HISTÓRIA VISUAL



FALE COM UM GIF



Faça um  
ao vivo 



ENQUETES



Alguns tweets  
bem engajados











#Estatísticas



Dashboard da sua atividade no Twitter



Preste atenção quando você tweeta 
Note qual momento do dia e dia da semana trazem o maior engajamento e impressões 

Analise a freqüência dos seus tweets 
Use seus novos insights para determinar a cadência dos seus tweets 

Identifique as mecânicas de tweets que funcionam e as que não são tão efetivas 
Fique de olho em elementos como diferentes calls to action e inclusão de mídia rica 

Como usar a dashboard de atividade dos tweets para otimizar a sua estratégia de conteúdo



Faça parte  
da conversa.
Seja 
#OQueEstáAcontecendo.



#Perguntas?



#Perguntas?



#Obrigado


