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>INSTAGRAM

• Instagram é uma rede social que permite ao usuário 
postar imagens do seu cotidiano. Para as empresas, 
se tornou um meio importante de conhecer os seus 
consumidores;

• Adquirido em 2012 pelo Facebook, a ferramenta 
tem mais de 700 milhões de usuários e o Brasil é o 
segundo país com perfis;



>INSTAGRAM

• Números:
• 100 milhões de posts por dia;
• 4,2 bilhões de curtidas;
• 90% tem menos de 35 anos;
• 53% seguem marcas;
• 400 milhões de usuários ativos diariamente;
• 250 milhões são usuários dos stories, função 

lançada em 2016;
• Utilizada por 48,8% das marcas;
• 95 milhões de fotos são postadas diariamente;
• A utilização de uma hashtag aumenta o 

engajamento em 12,6%;



>ARENA NO INSTAGRAM

• 35,8 mil seguidores;

• 250 mil impressões;

• 76% dos seguidores são homens;

• 72% são moradores de Salvador;

• 20 mil de alcance;



>FORMATOS - STORIES

• É utilizado para divulgar 
notícias, eventos e 
coberturas;

• Algumas ações 
desenvolvidas pelo Arena 
foram divulgadas no Storie
e teve boa repercussão;

• Visualização média: 5 mil 
pessoas;



>FORMATOS – LANCE-A-LANCE 
(PRÉ-JOGO)
• Publicação para 

divulgação das 
informações da partida;

• Utilizada para divulgação 
da hashtag e perfil do 
parceiro e marca na 
imagem da publicação;

• Média de impressões: 
8.105; 

• Média de curtidas: 696;
• Média de Alcance: 6370;



>FORMATOS – LANCE-A-LANCE 
(STORIE)
• Transmissão dos jogos no storie

do Instagram;
• Quantidade de visualizações por 

jogo: 100 mil pessoas;
• A marca do anunciante fica 

posicionada logo abaixo do lance 
em todas as imagens;

• Nos lances importantes, a 
hashtag do anunciante é 
utilizada também, além do 
oferecimento com 
direcionamento para o perfil;



>FORMATOS – PÓS-JOGO

• Publicação com o resultado do jogo, vídeos com os 
gols e interação com os torcedores;

• Média de impressões: 11.900;

• Média de curtidas: 1.570;

• Média de alcance: 9.325;

• Forma de ativação: divulgação da hashtag e perfil do 
parceiro e marca na imagem da publicação;



>FORMATOS – PUBLICAÇÕES

• Publicação de divulgação dos produtos dos 
anunciantes com a linguagem da torcida do Vitória;

• Números;



>FORMATOS – PUBLICAÇÕES



>FORMATOS – SORTEIOS

• Ação para gerar interação entre o perfil do 
anunciante, o perfil do Arena e os seguidores;

• Em média, temos 1.000 participantes por sorteio;



>FORMATOS – SORTEIOS








