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Número de Utilizadores 
Ativos 

313  
Milhões 

Número de Tweets diários 

500 
Milhões 

Número de Utilizadores no Twitter 



Número de Utilizadores de 2014 a 2020 

Fonte: Statista 



Número de Utilizadores no Twitter em 
Portugal 
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Componentes fundamentais do Twitter 
 

  

1. Tweet - Um Tweet é uma mensagem publicada no Twitter, que pode conter 
texto, fotos, links e vídeos.  

3. O Retweet consiste em compartilhar um Tweet de outra pessoa com os 
nossos seguidores.  

2. Resposta – Responder diretamente a um Tweet de qualquer pessoa  



Componentes fundamentais do Twitter 
 

  

4. Gosto  

6. Menção – Mencionar alguém dentro de um Tweet através do uso de @ .  
São usadas muitas vezes para chamar a atenção de um determinado  
assunto  

5. Hashtag– Hashtag é uma palavra ou frase, sem espaços, precedida pelo 
símbolo #. As pessoas usam hashtags para organizar conversas e facilitar a 
localização de todo o conteúdo relacionado a um assunto. 



 
Uma “Trend” no 
Twitter refere-se a um 
tópico impulsionado 
por hashtag que é 
imediatamente 
popular num 
determinado 
momento. 

7. Trends 

Componentes fundamentais do Twitter 
 



Publicidade no Twitter 



Showcase your website content and drive relevant traffic to your site in a single click  
Customizable a 

Tipo de Campanhas 

Website Card 

O Website Card é um formato 
de anúncio eficiente que 
permite aos utilizadores através 
de uma imagem e do 117 
caracteres, adicionar um 
“botão” (call to action) que tem 
como destino o Website ou 
Página que se pretende 
aumentar tráfego 



Showcase your website content and drive relevant traffic to your site in a single click  
Customizable a 

Tipo de Campanhas 

Website Card 

• Aumentar o tráfego no 
website 

 
• Aumentar as compras online 

 
• Promover ações específicas 



Showcase your website content and drive relevant traffic to your site in a single click  
Customizable a 

Tipo de Campanhas 

Twitter Engagements 

Uma campanha de Engagement 
promove os Tweets para um 
grupo de pessoas grande e 
segmentado. Com este tipo de 
campanhas, é possível exibir o 
melhor conteúdo para o público 
que lhe interessa. 



Showcase your website content and drive relevant traffic to your site in a single click  
Customizable a 

Tipo de Campanhas 

APP Installs 

O App Card é um formato de anúncio 
eficiente que permite aos utilizadores 
através de dispositivos móveis 
visualizarem imagens,  as 
classificações da app e instalar ou 
abrir a app diretamente na timelines.  



Showcase your website content and drive relevant traffic to your site in a single click  
Customizable a 

Tipo de Campanhas 

APP Installs 

• Aumentar o número de downloads 
 

• Alcance os utilizadores mais 
propensos a instalar a sua app 

  



Conclusões 



Conclusão 

  

1. Fácil Adesão 

3. Construir um relacionamento com o Público de forma rápida 

2. Mais um meio para chegar ao Público 

4. Forte Segmentação 

5. Atuar em Real Time com o que é “falado no momento” 



Obrigado! 


