
Posts para redes sociais. Cliente: despachante  
 
 

1. (arte) Nada de iniciar o ano com documentos atrasados e parcelas vencidas. 
 Te ajudamos a regularizar 
 
(legenda) Ano novo, vida nova… Que tal entrar em 2021 com o pé direito, com os 
documentos do seu veículo em dia?  
 
Nós do (cliente) resolvemos tudo para você de maneira rápida e fácil. Além disso, 
facilitamos o pagamento com parcelas em até 12x.  
 
Inicie o ano tranquilo, dirija despreocupado, sem medo de blitz. Fale com a gente que 
resolvemos todas as suas pendências para você. 
 
 

2. (arte) (cliente) 
Seu despachante de confiança em (cidade) 
 
(legenda) Na hora de comprar um veículo de terceiros, é preciso ter alguns cuidados 
importantes para evitar problemas futuros. O ideal nestes casos, é contratar um 
despachante que fará a consulta da documentação do veículo e outros procedimentos para 
ver se está tudo certo. 
 
Além disso, você não precisa ir ao Detran pegar filas e lidar com burocracias do processo 
de compra e venda. O despachante faz tudo isso pra você.  
 
Nós da (cliente) trabalhamos com documentação de veículos há mais de 35 anos. Temos a 
experiência e o conhecimento necessários para lidar e resolver qualquer situação que 
aparecer no seu processo de compra. 
 
 
 
Posts para redes sociais. Cliente: provedor de internet 
 
 
(arte) O seu home office precisa de uma internet de qualidade 
 
(legenda) Muitas pessoas estão trabalhando em home office por conta da pandemia do 
coronavírus. Agora, mais do que nunca, é muito importante que você tenha uma internet de 
qualidade em casa para evitar problemas com oscilação, lentidão e falha de conexão.  
 
A (cliente) é um provedor que se preocupa em entregar um serviço de qualidade e com 
preço justo aos nossos clientes. Entre em contato com a gente e conheça nossos planos. 
Estamos esperando para te atender! 
 
 
 



 
Posts para redes sociais. Cliente: alimentação saudável 
 

1. (headline) Comece agora a ter uma alimentação saudável mesmo com a correria do 
dia a dia. 

 
(legenda) Se você quer priorizar a sua qualidade de vida, mas a correria não deixa você se 
alimentar bem, nós vamos te ajudar.  
 
A (cliente) te garante uma alimentação gostosa e saudável de maneira fácil e rápida. O 
tempo não é mais desculpa, invista em você. Peça agora mesmo sua refeição que nós 
entregamos para você! 
 
Pessoas que se alimentam bem têm mais qualidade de vida, disposição e são mais felizes. 
Entre para esse time!  
 
 

2. (arte) Uma das refeições mais importante do seu dia merece saúde e sabor! 
 

(legenda) Para conseguir aguentar a correria do dia a dia você precisa se alimentar com 
qualidade. A alimentação saudável garante mais disposição e bem estar na sua rotina. 
 
A (cliente) tem um menu variado, cheio de opções saborosas para você comer bem. Tenha 
saúde, praticidade e sabor no seu almoço. Nós entregamos sua refeição em casa ou no seu 
trabalho.  
 
 
 
 
Posts para redes sociais. Cliente da área jurídica 
 
 

1. (arte) Está na hora de você se aposentar. Conte com a (cliente)  
 
(legenda) Depois de tantos anos contribuindo com a sociedade, chega a tão esperada hora 
de se aposentar. Porém, o momento de liberação da aposentadoria pode ser um pouco 
desgastante. Quando você solicita o benefício junto ao INSS, você vai para uma fila de 
espera que pode demorar meses ou até anos. Isso pode acontecer até mesmo por erro do 
próprio solicitante. 
 
Os mais comuns são: falta de tempo de contribuição, documentação incompleta e 
divergência de dados. 
No nosso site você encontra um artigo que explica bem sobre cada um desses erros. É só 
clicar na categoria “artigos” e ir no assunto: “Aposentadoria: Erros que podem atrasar seu 
benefício.” 
 
Para não ter erros na hora de solicitar a sua aposentadoria, procure um advogado de 
confiança para te auxiliar. 



 
 

2. (arte) Posso pedir afastamento do trabalho em caso de depressão?  
 

(legenda) Se for comprovado que o caso de depressão é decorrente do ambiente de 
trabalho, o afastamento pode ser solicitado. É preciso estar em acompanhamento médico e 
apresentar laudos e demais provas que comprovem que o transtorno está sendo causado 
por aquele local.  
 
Se o quadro de depressão não evoluir e prejudicar cada vez mais a saúde e produtividade 
do trabalhador, é necessário que ele passe por uma perícia no INSS. O instituto vai dar o 
diagnóstico após observar se a doença é passageira ou crônica e irá direcionar a pessoa 
em cada um dos casos. 
 
Caso seja diagnosticado depressão passageira, pode ser solicitado o auxílio-doença 
enquanto estiver afastado das atividades. Se for diagnosticado depressão crônica, o 
trabalhador poderá ser aposentado por invalidez. 
 
Qualquer dúvida, fale com um advogado de confiança. 
 
 
 
 
Posts para redes sociais. Cliente: loja de roupas femininas 
 
 
 

1. (arte) Vista (nome da loja) e apaixone-se 
 
(legenda) Quando você está bem vestida, você está pronta para qualquer coisa! 
 
A (nome da loja) é a cara da mulher moderna e empoderada. Nossas peças foram 
pensadas para você que quer ser a sua melhor versão.  
 
Entre no site e apaixone-se pela beleza e qualidade das nossas roupas. Ao cadastrar o seu 
e-mail você ganha 10% de desconto em todas as peças.  
 
 

2. (arte) Um guarda-roupa arrumado vai facilitar a sua vida na hora de se vestir 
 
(legendas) Já é difícil a gente achar uma roupa pra vestir. No guarda-roupa bagunçado é 
pior ainda. Mas calma, miga, vou te ajudar nisso!  
 
O primeiro passo é dar uma de Marie Kondo e desapegar. É sério, tirar o que a gente não 
usa e não faz mais parte do nosso estilo já ajuda muitoo! É pra desapegar sem dó, viu? 
Você pode vender ou doar as peças. 
 



Depois de tirar tudo e descartar o que não usa mais, você pode organizar por cor. Gente, é 
sério, isso não dá satisfação só em virginianas não, te juro. Dá uma paz olhar pro 
guarda-roupa assim, você vai amar. Sem falar que vai dar pra visualizar bem melhor as 
peças que você tem. 
 
E por último, a dica é você usar divisórias e caixas. Pode ajudar demais a manter 
organizado. Eu amoo! 
 
 
 


