
Guia das Redes Sociais

Vibra para Corretores
Como utilizar as redes sociais e ter um perfil Campeão!



Neste Manual das Redes Sociais Vibra, você encontrará os principais e

essenciais direcionamentos para que a sua conta, como corretor da

Vibra Residencial, sirva como uma "vitrine comercial" para os

interessados que navegam em busca do apartamento próprio, além de

proporcionar reconhecimento de atuação no mercado e, por fim, vendas.
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O Perfil Campeão dos corretores

requer uma comunicação clara, 

direta e que chame a atenção do 

público interessado, somente com 

informações sobre o corretor mas 

que divulgue a marca da Vibra 

Residencial ainda que em suas

publicações ou na descrição da 

conta, por exemplo.

Perfil Campeão
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bit.ly/numerowhatsapp



• Use uma foto pessoal ajuda a aproximar o usuário de você. Afinal, todos gostam de saber com 
quem estão falando. Além de garantir que as pessoas reconheçam que você, é você!

O que fazer 
• Escolha um @nome de fácil entendimento e de preferência com o seu nome

próprio para gerar identificação com o seu público. Caso já tenha alguem
utilizando, utilize ícones e números para complementar e se diferenciar

• Para realizar postagens da Vibra Residencial, fique de olho no Grupo de Whatsapp “Vibra : : 
Comunicação I”, pois lá serão sempre disponibilizadas as postagens oficias que vocês poderão 
postar nas redes sociais de vocês. Ao postar, sempre marquem o perfil da @vibraresidencial

• Você também pode repostar os posts do perfil oficial da Vibra em suas redes sociais, sempre que 
quiser! Para fazer reposts, você pode usar aplicativos como “Repost” – é fácil e grátis;

• Faça vídeos no decorado, na obra e mostre aos seus clientes como é o apartamento. Vídeos em que 
você apareça comentando sobre o local, produto ou mesmo conversando com um cliente feliz que 
comprou com você, traz credibilidade para os seguidores

• Aproveite o seu perfil e faça postagens exclusivas suas, mostre a região dos empreedimentos, as 
vatagens de se comprar um apê na região e datas comemorativas. Você pode criar posts utilizando 
o site Canvas.com

#DicaVibra 2 – quer saber como criar um post bacana no Canva.com? Veja nas próximas páginas 

• Na descrição da sua “BIO”, use seu nome próprio, tal como na descrição da conta para gerar
identificação com o público

• Faça uma breve apresentação de quem você é/ que tipo de serviço você presta: "Representante
Oficial da Vibra Residencial" 

• Crie uma chamada para que o usuário faça uma ação, como enviar um Whatsapp e inseri seu
telephone ou um link para que o usuário clique e já abra o Whatsapp de forma mais fácil.

#DicaVibra 1 – quer saber como criar um link para o Whatsapp? Veja nas próximas páginas
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bit.ly/numerowhatsapp



Link do WhatsApp encurtado

Você sabia que dá para encurtar o link do

WhatsApp e inserir na biografia de seu

perfil no Instagram e no Facebook?

É super fácil! Siga o passo a passo:

Passo 1:

Acesse o link a seguir (https://canaltech.com.br/redes-

sociais/como-criar-link-encurtado-para-o-whatsapp/) e insira seu

telefone para gerar um link. 

Em seguida, clique em "Gerar Link" e, depois, "Copiar Link".
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#DICAVIBRA 1



#DICAVIBRA 1
Passo 2:

Feito isso, acesse o site (bitly.com) e faça seu

login inserindo nome de usuário, e-mail, senha

e clicando, em seguida, em "Sign Up". 

Passo 3:

Com sua conta criada, clique no "+" na parte 

superior direita da tela, insira o link copiado e, 

posteriormente, clique em "Create". 

Está pronto!

Agora é só copiar o link 

encurtado e colar em sua 

biografia para que as 

pessoas consigam entrar em 

contato diretamente e com 

mais facilidade. 
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Postagens feitas do Canva

Existe uma plataforma gratuita e repleta

de criatividade para você fazer a sua

próprio peça de divulgação como

corretor, onde você atua ou até

conteúdos sobre as diferentes regiões de

São Paulo e datas comemorativas.

Passo 1:

Acesse o link a seguir (www.canva.com) e clique em "Entrar". Caso ainda

não tenha um login, crie um utilizando seu endereço de e-mail, nome de 

acesso e senha.
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#DICAVIBRA 2



Passo 2:

Depois de criado, você poderá navegar na plataforma e descobrir diferentes formatos

para sua peça, seja para post, seja para capa no Facebook, seja para Stories ou até

apresentações comerciais. 

Agora é só criar o seu!

Explore e depois, use a abuse de fotos, vídeos, formatos para 

criar o seu Design. É fácil, rápido e gratuito!
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#DICAVIBRA 2



Vídeos e fotos para mostrar

decorado, localização e 

depoimento de clientes. 

Para fazer vídeos e fotos, 

sempre prefira realizar com o 

seu celular na vertical, pois 

assim irá seguir o padrão de 

publicação dos Stories.

#DICAVIBRA BÔNUS
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Diferente do Perfil Campeão, o 

Perfil Incorreto utiliza de várias

ações e detalhes que são

proibidas, principalmente por 

utilizarem a marca da "Vibra 

Residencial" sem permissão

oficial, tal como atitudes que 

podem afastar ou confundir os

interessados pelos

empreendimentos.

Perfil Incorreto
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Perfis que se enquadrem neste cenário, precisam 

regularize-lo em até 15 dias.

Caso não regularizem, iremos acionar o Facebook 

(detentor da marca Facebook e Instagram), 

denunciando o perfil como “Fake”.

Isso fará com que a conta seja bloqueada e poderá ser 

cancelada. Impedindo posteriormente que o usuário 

abra novamente, mesmo que com outro nome de perfil.



O que NÃO fazer
Não é permitido usar a marca da Vibra Residencial para identificação da conta. É
necessário que a foto seja do próprio corretor.

O nome da conta @nome, não pode haver ligação direta com a Vibra
Residencial. A identificação deverá ser feita com o nome e sobrenome do
corrector e se necessário usar ícones.

Na descrição, você não pode colocar o nome da Vibra Residencial de forma
que confunda o usuário e ele possa entender que é um perfil official. Esta é a
sua BIO e você precisar ter uma descrição do seu perfil.
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Não é permitido “falar” em nome da Vibra, ou seja, anunciando
produtos e serviços como se fosse a Marca.

Assim que receber os posts para publicação em suas redes sociais, não altere a legenda, dessa forma a informação será direta e correta.
Lembre-se! Sua rede social, sua vitrine, por isso não publique fotos de parentes, amigos, lazer e viagens.}



Nos perfis oficiais da Vibra Residencial

É importante que você corretor, sempre curta,

compartilhe e comente nas postagens da Vibra. Seja

leve com as palavras e não exponha situações

desnecessárias ou negativas contra a Vibra, pois o seu

objetivo é atrair mais pessoas para vendas.

Porém não é permitido que você responda a

comentários de outros usuários que tenham alguma

dúvida dentro dos perfis oficiais da Vibra Residencial.

Pois sendo um perfil oficial, temos uma área

responsável para responder para cada um destes

clientes.

#DICAVIBRA BÔNUS
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Perfil Campeão

Posso fazer
Perfil Incorreto

Não posso fazer
• Para gerar maior identificação com o seus seguidores: utilize seu nome 

como perfil @nome e se necessário, utilize ícones para diferenciação de 

perfis existentes e utilize sempre uma foto sua no seu perfil;

• Em sua “BIO”, biografia, faça uma breve descrição de quem você é e o que 

você faz. Sempre insira seus contatos para que os seguidores saibam a 

melhor forma de entrar em contato com você;

• Fique sempre de olho no grupo de Whatsapp “Vibra :: Comunicação I”, pois 

lá sempre terão posts prontinhos para você publicar nas suas redes sociais;

• Faça reposts das comunicações do perfil oficial da Vibra em seu perfil;

• Invista e navegue pelo Canva para conseguir produzir sua primeira peça 

para divulgação institucional, sobre datas comemorativa ou localização de 

um novo empreendimento. 

• Crie fotos e vídeos e apareça! Mostrar o apê decorado, andamento da obra 

e depoimento de clientes que comparam com você, gera cainda mais 

redibilidade ao seu trabalho.

• Seja simpático e enérgico ao ter comentários em suas redes. Afinal, cada 

comentário, significa interesse em sua vitrine!

• Não ter como nome no perfil ou imagem de perfil “Vibra Residencial”;

• Não publicar materiais promocionais sem autorização oficial da marca;

• É proibido responder comentários e menções de clientes ou interessados

na página oficial da “Vibra Residencial” no Facebook ou Instagram;

• É aconselhável não expor problemas internos nos perfis profissionais, 

pois o objetivo da sua página é ser uma vitrine virtual para suas vendas. 

Assim como também não é aconselhável utilizar termos ou linguagem de 

baixo calão nas descrições das publicações.
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Perguntas? Esclarecimentos?
Entre em contato com a equipe de Marketing da Vibra Residencial.

Guia online:
https://www.flipsnack.com/E5897F77C6F/210429_guia-de-marca-vibra-residencial_final.html

https://www.flipsnack.com/E5897F77C6F/210429_guia-de-marca-vibra-residencial_final.html

