
Tutoriais para Página no Facebook



Como adicionar um 
novo administrador à 
sua página WiseHome 
no Facebook

Passo 1. Acesse a sua página do 
Facebook.

Passo 2. No Gerenciar página, no 
canto esquerdo da tela busque por 
“Configurações”, o último botão, e 
acesse.



Passo 3. Ao acessar as 
configurações, busque por 
“Funções administrativas”, 
novamente no canto 
esquerdo da tela.



Passo 4. Vá até a seção 
“Atribuir uma nova função 
administrativa e digite o 
nome “Emerson BZ”, 
selecionando o Facebook 
correto.



Passo 5. Após escolher o 
perfil, selecione a opção 
“Administrador”, no canto 
direito do nome, e depois 
clique em “Adicionar”



Passo 6. Digite a senha do 
seu perfil pessoal para 
confirmar a operação e 
pronto, um convite será 
enviado ao perfil do 
Emerson Bz.



Como faço para adicionar ou editar um 
endereço na minha Página do 
Facebook?
Para adicionar ou editar um endereço:

Passo 1. No Feed de Notícias, clique em Pessoas no menu à 
esquerda.

Passo 2. Acesse sua Página e clique em Editar informações da 
Página no lado esquerdo.

Passo 3. Sob Localização, insira o endereço da empresa. Você pode 
arrastar o mapa para reposicionar a localização de seu negócio.

Passo 4.  Se você quiser que as pessoas façam check-in em sua 
empresa no Facebook, clique para selecionar a caixa ao lado de Os 
clientes visitam meu negócio no meu endereço....



Como faço para vincular ou 
desvincular minha conta do Instagram 
do meu perfil do Facebook?
Vincular a conta
Para vincular as contas do Instagram e do Facebook e compartilhar 
publicações diretamente do Instagram no Facebook:

Passo 1. Acesse seu perfil e toque em Menu.

Passo 2. Toque em Settings/Configurações.

Passo 3. Toque em Conta e em Contas vinculadas.

Passo 4. Toque em Facebook e insira as informações de 
login do Facebook.

Ao vincular contas, você terá a opção de compartilhar 
publicações no Facebook na mesma tela em que adiciona 
as legendas. Também é possível compartilhar do Instagram 
em uma Página do Facebook que você gerencia.




