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CONTEÚDO 
PATROCINADO NAS 

REDES SOCIAIS



As redes sociais, como Facebook e Instagram, se transformaram em ferramentas de 
negócios no mercado digital, especialmente o Instagram, onde pessoas e empresas têm 
seus perfis mais ativos.

A forma de anunciar nas redes sociais é através de anúncios patrocinados, sejam eles 
postagens com conteúdo relevante ao consumidor, seja com imagens ou vídeos, através 
de interações tanto nos stories, quanto no feed ou na aba de explorar. 

Os anúncios servem para explicar um conteúdo, criar expectativa para uma novidade ou 
contar uma história que leve a uma chamada para o consumidor adquirir determinado 
produto ou serviço. Podem ser promoções, materiais exclusivos, brindes, benefícios ou 
concursos ou sorteios.

Neste contexto, os influenciadores digitais contribuem com a divulgação, publicando 
também em suas redes sociais e emprestando sua influência para alavancar a 
audiência do anúncio.



As redes sociais da Rede Tribuna impactam, diariamente, milhares de pessoas, tornando-se 
um forte ambiente para a publicação de conteúdos patrocinados. Aproveite nossa 
audiência para alcançar seu público com ações modernas e diferenciadas. Confira:

TRIBUNA ONLINE + TV TRIBUNA JORNALISMO:

296.638 seguidores

PESSOAS ALCANÇADAS:

10.910.226 pessoas 

INTERAÇÕES COM A PUBLICAÇÃO:

5.920.600 pessoas 

Tribuna Online + TV Tribuna Jornalismo
296.638 seguidores

10.910.226 Pessoas alcançadas 

Interações com a publicação: 5.920.600 pessoas 



PROPOSTA COMERCIAL - APROVEITAMENTO
INSTAGRAM (TRIBUNA ONLINE + TV TRIBUNA JORNALISMO)

 ▶ 01 publicação no feed (01 vídeo de até 60”, permanência de 30 dias) 

 ▶ 01 publicação nos stories (até 04 vídeos sequenciais de 15”, permanência de 24 horas)

FACEBOOK (TRIBUNA ONLINE)
 ▶ 01 publicação no feed (01 vídeo de até 60”, permanência de 30 dias) 

 ▶ 01 publicação nos stories (até 04 vídeos de 15”, permanência de 24 horas)

Obs.: Vídeo gravado pela jornalista multimídia da TV Tribuna Carol Laranja



TIPOS DE ANÚNCIOS E FORMATOS
ANÚNCIOS DE FOTO

Conte sua história através de um de uma imagem simples e atraente. As fotos podem ter 
formato quadrado, paisagem ou retrato. As imagens podem aparecer no formato quadrado 
(600x600px ou 1936x1936px), paisagem ou vertical (600x315px ou 1936x1016px). E o 
tamanho não pode passar de 10MB.

ANÚNCIOS DE VÍDEO

O vídeo permite a mesma qualidade visual dos anúncios de foto, associado ao poder da 
visão, som e movimento. As medidas são as mesmas das imagens, e o arquivo não pode 
ter mais que 30MB. Você tem de 5 a 60 segundos para encantar seus seguidores.

ANÚNCIOS EM CARROSSEL

As pessoas podem deslizar para ver mais fotos ou vídeos em um único anúncio. Pode 
publicar o mínimo de 2 e no máximo 10 fotos quadradas ou verticais. O ideal é que a 
legenda tenha até 152 caracteres.



COLOCAÇÃO
ANÚNCIOS DO STORIES

Fornecem um formato do anúncio de tela cheia, sempre vertical, envolvente e imersivo. 

ANÚNCIOS NO FEED

As postagens podem ser paisagem, retrato ou quadrado, e possibilitam um impacto 
instantâneo a quem está navegando.

ANÚNCIOS NA GUIA EXPLORAR

Alcance pessoas com disposição para descobertas estendendo seus anúncios do feed a 
públicos que estão buscando novidades, além dos perfis que já seguem.



DICAS
Texto na imagem: como a grande maioria dos acessos é feito via mobile, não é muito 
recomendado. Mas o permitido, como no Facebook, é ocupar no máximo 20% da imagem.

Texto de descrição: Diferente dos posts normais, os anúncios pagos tem um limite 
de 300 caracteres. Utilize o espaço para passar informações objetivas e não se esqueça 
das hashtags.

Links e Hashtags: Nos stories, precisa inserir na arte o “ARRASTE PARA CIMA”, levando 
o internauta para o site ou Instagram do anunciante (fornecer o link junto com as artes).

No feed, o texto na postagem não é clicável, então é importante criar hashtags.
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