
Comportamento
digital com foco
em Instagram



Saiba usar a
ferramenta! 

 

Está estratégia é para auxiliar
empreendedores com estratégias
digitais para o Instagram. 



Passos para um bom perfil

BIO Atualizada

Para otimizar o seu contato com
o cliente digital, sua BIO tem que
descrever os objetivos do perfil,
além de fornecer contatos
atualizados para que o cliente
possa entrar em contato. 

Tráfego Pago

Outro erro comum entre as
empresas digitais, apostar em
tráfego pago antes mesmo de ter
um bom alcance e engajamento
em suas redes, o tráfego pago
não é nada sem o orgânico e vice
e versa. 

Digitalização da

Empresa

Mesmo sua empresa atendendo
pelo Instagram, a estratégia física
e digital andam de mãos dadas,
assim como seu endereço físico,
o digital tem que ser
personalizado e ágil. 

Conteúdo

Orgânico

O primeiro erro de quem
empreende no Instagram é
postar conteúdo voltado para
vendas e produtos, hoje o
maketing de conteúdo é o
primeiro passo para dar
credibilidade a uma empresa nas
redes. 



Você pode até achar bobeira quando dizem que
você tem que ter um perfil bonito, mas como
falamos acima, o seu perfil é um reflexo do seu
espaço físico e é mais fácil alguém notar sua
desorganização online. Pense nas cores, na
organização e não mude de assunto bruscamente. 

O Layout
conta muito

Se você vende uma camisa, não é apenas uma
camisa, teve a escolha da estampa, dos tecidos, da
costura, como você decidiu vender esse produto?
Tá vendo, não é só produto, você pode dividir com
o seu público todos os porquês de optar por
marca X ou Y, e você pode trabalhar durante uma
semana, somente com o mesmo conteúdo, assim
você impacta mais quem está consumindo esse
conteúdo. 

Seu conteúdo



Antes de tornar sua loja digital em uma máquina
de vendas, garanta para a sua audiência que você
sabe do que está falando, não deixe dúvidas, isso
pode dificultar qualquer tipo de negócio digital. 

Seja um
especialista

A forma mais fácil de trabalhar com marketing de
conteúdo, é dividir todos os assuntos que possam
ser compartilhados pelo seu perfil,
empreendedorismo, estratégias financeiras,
conteúdo relacionado sobre seu serviço ou
produto além de notícias sobre a sua área de
atuação. 

Divida seu
conteúdo



Preciso de
fotos
profissionais?

Claro que seria ótimo ter fotos
profissionais, mas temos várias

formas de utilizar o próprio celular ao
nosso favor, criar uma atmosfera que

deixe o seu cliente ambientado ao
seu espaço físico é uma ótima saída. 

Tente utilizar uma estratégia  em
que seu produto seja o

protagonista da sua marca.



Atendimento
eficiente e rápido!
(24h no máximo) 

Não deixe seu cliente esperando por
um feedback, sempre faça uma ação
de pós venda pelo Instagram,
interaja com sua timeline.

Trabalhe com
conteúdo
relevante.

Fique atento aos dados analíticos do
seu perfil, sempre foque no que deu
mais resultado e engajamento. 

Passos
essenciais
para o seu

perfil

Faça o seu cliente
trabalhar com
você. 

Outra coisa que gera repercussão é,
tratar seu cliente como um
influenciador da sua marca, não
deixe de publicar algo que deixou
seu cliente feliz, seja a entrega que
chegou ou como o produto do
cliente foi embalado, seja criativo. 



Não siga todo

mundo, mas siga as

referências
Referências não são apenas os
concorrentes, outros perfis que
tem a mesma pegada,
influenciadores digitais e até
perfis apenas de conteúdo
podem tornar sua timeline uma
boa ferramenta de engajamento. 

Usando a timeline a

seu favor
Uma boa estratégia e você
comentar, curtir e compartilhar
conteúdo das suas referências,
isso além de gerar engajamento
com outros perfis, faz com que a
plataforma do instagram
entenda que você não utiliza a
plataforma apenas como vitrine,
isso pode elevar seu alcance
com o público, mostrando o seu
perfil mais e mais. 

Use o Facebook

como ferramenta de

apoio

Todo mundo hoje em dia acha
que o facebook é uma
ferramenta que tem o mesmo
destino do orkut, quem acha
isso está muito enganado,
conheça o Facebook Business e
entenda que é lá que o seu
tráfego pago atingirá o potencial
que você precisa. 

Use o Catálogo do

Facebook Business 

Quer diminuir os cliques do seu
perfil digital/site/espaço físico?
Utilize não só o catálogo do
facebook como todas as
ferramentas que ele oferece
para digitalizar sua empresa. 

A sua interação é importante!
Um perfil que só pública e usa o inbox
raramente alcança seu potencial de
engajamento. 



Existe uma forma simples de saber se seu concorrente é
engajado, digamos que ele tem 100 mil seguidores, mas em
suas publicaçoes ele tem poucos comentários, likes e
compartilhamentos! Isso mostra que ele, ou faz tráfego 
 pago, ou só tem volume, tente analisar perfis engajados. 

Agora que você sabe avaliar um perfil engajado, tente se
utilizar das mesmas estratégias que ele em suas
publicações com mais alcance, mas mude o formato, crie
em cima do hype dele, faça da publicação dele o
combustível para a sua. 

Analise sua
concorrência

Não copie, faça
melhor



As famosas #'s 

Utilize a própria
pesquisa do
instagram de #'s 

Existem duas formas de se utilizar
#'s, usar as que são mais utilizadas
(porém você fica pouco tempo no
explorer) ou utilizar as que estão
entre as que estão entre 3 ou 5
lugar, pode ficar mais tempo no
explorer. 

Use #'s de
acordo com o
conteúdo

Pare de ficar repetindo as mesmas
#'s todo da, utilize com sabedoria
para não tomar um ShadowBan.

Número de #'s

Não existe um número mágico, #'s
são testes, mas existem ferramentas
que podem te auxiliar na escolha
das melhores, essa é uma dica de
ouro.

https://ingramer.com/tools/instagra
m-hashtag-generator/



Algumas
ferramentas para o
seu perfil digital. 
Essas ferramentas podem facilitar a sua vida na hora
de desenvolver um ótimo trabalho na internet. 



Canva

Plataforma de criação de
imagens e vídeos.

Essa ferramenta já oferece layouts prontos e vídeos editavéis que podem
contribuir com a criação de todo o seu conteúdo. 



In
 S
h
o
t

Ferramenta de

edição de vídeos

pelo celular.

Essa ferramenta também é gratuita, e
para tirar a marca d'água dos seus vídeos
editados, é só assistir aos anúncios. 

Utilize músicas

da plataforma

ou músicas em

CC. 

É muito importante não utilizar
músicas com direitos autorais, isso
pode derrubar o seu perfil.

Use as regras do

Instagram. 

Feed, Stories, IGTV... cada um tem o
seu formato, sempre faça o
conteúdo no tempo e formatos
exigidos, nem menos nem mais,
exatamente o que está sendo
exigido. 



Social Blade

Ajuda a verificar o
engajamento da concorrência 

Essa ferramenta pode pesquisar o perfil da sua concorrência em qualquer rede
social.



Google trends
Ferramenta que pesquisa sobre os assuntos que você quer
trabalhar nas redes, ele mostra não só quantas vezes foi
buscada no google separando em região, como também
mostra palavras concorrentes ou sinônimos . 



Essa ferramenta pode mostrar a
relevância da sua foto nas redes sociais.

Everypixel



Mlabs
Ferramenta para agendas stories, feed e concorrência nas
redes sociais, além de monitorar em um único lugar, todos os
chats de seus perfis sociais. 


