
 

 

9 DICAS PRÁTICAS
DE INSTAGRAM

PARA VENCER A CRISE!

Um eBook criado especialmente para você por

Elemento Comunicação

https://www.elementocomunicacao.com/


 

Seja bem-vindo ao eBook 
“9 dicas práticas de Instagram para VENCER a crise”! 

 
Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade para

que você possa atingir seu público-alvo, humanizando
a sua marca, se comunicando com aqueles que têm o
maior potencial de comprar seu serviço ou produto. 

 
Tempos de crise pedem solidariedade e união! Nosso

maior propósito sempre foi levar prosperidade para
empreendedores e neste momento queremos estar

junto de você trazendo conteúdos de valor que façam
a diferença para o seu negócio. 

 
Aqui todas as dicas são práticas. Nossa sugestão é

que você leia e vá planejando como pode fazer
acontecer na sua empresa! 

 
Juntos somos mais fortes!

 
Guta Cavalheiro e Felipe Alves

Criadores da Elemento Comunicação

Sobre a Elemento Comunicação
Somos uma agência de marketing digital com foco na humanização das

marcas e geração de resultados em vendas. Nossa agência está no
mercado desde 2016. Se tornou uma empresa home office desenvolvida

por um casal apaixonado por comunicação criativa, inovação e por
atender seus clientes com carinho e atenção.

Khalil Gibran

“Todo o trabalho é vazio a 
não ser que haja amor”.
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Apenas as contas
comerciais possuem as

seguintes vantagens:
 

Impulsionar (fazer anúncios)
para o conteúdo publicado;

 
Analisar as métricas, como

alcance, engajamento,
melhores conteúdos;

 
Usar tags nos produtos.

 
Este é um pequeno detalhe

que faz toda a diferença e dá
mais credibilidade 

a sua marca.

VAMOS COMEÇAR
PELO BÁSICO QUE
MUITAS VEZES É
ESQUECIDO

Sua conta de
Instagram 
precisa ser
COMERCIAL!
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Passo a passo para tornar sua conta comercial!

Elemento Comunicação



Não usar links ou usar links que
não funcionam é um erro que
você não pode cometer!
 
Você pode dizer: mas eu não
tenho site! Sem problemas, com
certeza você tem um WhatsApp
onde as pessoas podem entrar
em contato com você!
 
Então você vai usar esse
macete:
https://api.whatsapp.com/se
nd?phone=5548XXXXXXXXX
 
No lugar dos X você vai colocar
seu telefone celular.
 
Quando a pessoa clicar no link
da sua Bio, ela vai direto para o
WhatsApp! Vai ser sucesso!
 
Se você usar essa estratégia
lembre de ressaltar na sua bio
que as pessoas podem entrar
em contato com você por
WhatsApp.

 

COMO USAR
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Bora tornar sua Bio ainda mais atraente?

Esse link também pode ser
alterado, se você tiver um evento
que tem link para compra de
convites, link do seu site, link que
landing page, e-commerce e por
aí vai!
 
Você também pode ter mais de
um link utilizando o
www.linktree.com.br assim você
faz o passo a passo no site deles
e pode ter vários links dentro do
seu Instagram!

LINKS NA BIO?

Elemento Comunicação

https://api.whatsapp.com/send?phone=5548XXXXXXXXX
http://www.linktree.com.br/


 

MARKETING
HIGHLIGHTS FOR
THE YEAR

Com a sua conta comercial,
vamos focar em tornar sua
BIO mais atrativa! Se você
não escreve nada neste
espaço, você está
perdendo a oportunidade
de se conectar com quem
acessa seu Instagram.
 
Você não precisa usar a Bio
apenas de forma
institucional, abordando o
que sua empresa faz, para
quem ela é. Use esse
espaço de forma criativa. 
 
Está com delivery gratuito?
Tem uma promoção
especial? Vai realizar um
evento? Vai fazer uma live
muito especial? Está
disponibilizando um E-
book? Que tal usar esse
espaço de destaque no seu
Instagram para comunicar
as principais informações
que seu público-alvo
precisa saber?

Escrever no seu nome
do perfil seu ramo de
atuação faz com que

você seja encontrado
com mais facilidade!

TENHA UMA

Lembre-se que o espaço da
Bio é reduzido (150
caracteres) e por isso deve
ser usado com sabedoria!

Utilize emojis e
Hashtags para

trazer mais
impacto visual. 

Não se esqueça de colocar qual a sua
categoria (setor que sua empresa atua),
telefone, endereço e utilizar na foto do
perfil a imagem correta para que assim

que a pessoa olhar o seu perfil saber
exatamente do que se trata. No seu nome
coloque o nome do seu negócio e o ramo

de atuação. 
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BIO ATRATIVA
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Com os primeiros passos feitos é hora
de pensar no seu feed! Lembre-se que
o Instagram é uma rede social voltada
para imagem então encontre fotos,
álbuns e vídeos que sejam chamativos! 
 
Tem um delivery? Mostra aquela
comida que dá água na boca, sua
equipe preparando o prato, como o
produto chega ao cliente! Tem um
salão? Aposte em penteados e makes
incríveis, dê dicas criadas pelos
profissionais, mostre os mimos que as
clientes recebem. 
 
Você já entendeu né!? Mas não é só
isso! Você precisa diversificar seu
conteúdo. Pense quais posts chamam
atenção, quais despertam interesse,
quais levam o seu futuro cliente a
decidir por você e não pelo seu
concorrente e como você pode fazer
seu cliente tomar a ação de entrar em
contato com a sua empresa. Essas são
estratégias do FUNIL AIDA. 
 
Se você quiser ir mais a fundo leia mais
neste artigo AQUI. 

É HORA DE PENSAR NO
 

06

FEED

Elemento Comunicação

https://www.elementocomunicacao.com/single-post/2017/05/28/Mantra-pense-como-cliente


 

Mas nem só de funil de vendas vive
o Instagram. Você também deve
mesclar o conteúdo comercial com
informações mais leves. 
Você pode trabalhar com:
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Efeito comunidade
(características que sejam
comuns ao seu público);
 
Faça prova social usando os
relatos dos seus clientes;
 
Conte como você chegou onde
está (storytelling);
 
Aposte muito nos bastidores
dos seus processos e espaço de
trabalho;
 
Converse com seu cliente;
 
Use o humor (vale até alguns
memes);
 
Utilize também posts que
ressaltem suas bandeiras (ações
beneficentes) e seus propósitos.
 

80% ENGAJAMENTO

DIVERSIFIQUE O 

CONTEÚDO

Aposte em conteúdos que levem
as pessoas a curtirem e
comentarem seu post para
aumentar o engajamento e criar
uma comunicação mais
humanizada com seu público-alvo.

20% VENDAS

COMO DIVIDIR OS 
CONTEÚDOS DO FEED?

Elemento Comunicação

Os posts de vendas (Funil AIDA) e
posts de engajamento devem

seguir a ordem 80/20 (80%
engajamento para 20% venda)!

Afinal você não quer
ficar conversando com uma

pessoa que só fala dela mesma e
se elogia toda hora,

certo? Imagina seguir um perfil
que só quer saber de vender e

nunca interagir
com os seguidores!



 

É muito chato quando uma marca tem 10, 15, 20 stories no mesmo
dia, principalmente se for tudo sobre o mesmo assunto. Então use o
bom senso! Ahhh dê uma boa olhada nas ferramentas dos stories lá
você encontra vários formatos, filtros, GIFS, caixas de
interações. Quando mais criativo você for, mais atenção vai chamar!

Pense: quantos stories você
realmente vê de uma marca?

Stories é aquela ferramenta que fica
visível por 24 horas! Esse é o
espaço ideal para mostrar seus
bastidores, falar com seu cliente de
igual para igual, dar informações
em primeira mão, aparecer (sim, se
você é o responsável pelo
atendimento ao público você deve
APARECER) e ser MUITO CRIATIVO!

Precisa esquentar sua audiência?
Aposte em stories com caixas de

interação como enquete e
testes. Esteja nos stories sempre
que possível. Todos os dias seria

a frequência ideal, mas não
abuse na quantidade de stories,
para que as pessoas não fiquem

cheias de ver a sua marca!
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O PODER DOS

STORIES
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Depois de criar os stories você pode
agrupá-los dentro dos Destaques!
 
Se você tem um cardápio, coloque ele
nos destaques, assim como
promoções semanais, reposts de
clientes, seu espaço físico, entre
outros.
 
O importante é delimitar as categorias
e colocá-las por ordem de prioridade. 
 
Fazer uma capa para o destaque
também é interessante, pois deixa a
sua Bio mais bonita.

O site www.canva.com é
maravilhoso! Nessa

ferramenta você pode criar
suas artes de feed, stories,

destaques e muito mais!
Faça seu login e utilize a

versão gratuita! Lá tem
alguns exemplos que você

pode usar como inspiração.
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APOSTE NOS

DESTAQUES

Elemento Comunicação

DICA DE OURO



 

É HORA DE APARECER

Conteúdos mais curtos que você pensa em atingir mais pessoas,
como uma informação mais comercial ou convite para um evento,
podem ser feitas no VÍDEO.
 
Agora se você vai tratar um assunto mais denso ou que precisa ser
explicado com mais detalhes é importante estar no IGTV. 
 
Mas lembre-se que o equilíbrio é essencial na vida e no Instagram.
Nada de fazer 10 videos seguidos. Você deve intercalar os formatos
(foto, vídeo, álbum e IGTV) assim como deve intercalar os conteúdos.

Os vídeos de IGTV podem ser mais
longos. Você pode

decidir filmar na vertical ou horizontal.
Quando você coloca o IGTV no feed o

impulsionamento está desativado. Mas
você consegue colocar um link nos

stories para levar
a pessoa para assistir seu IGTV
 (com aquele arrasta para cima).

O vídeo deve ter no máximo 59
segundos para ser postado no
feed. É melhor que você filme
com o celular deitado (formato

horizontal) e ele
pode ser impulsionado. Ou seja, é
possível criar anúncios para ele no

Instagram.

Mas quando usar cada um?
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NO INSTA

Elemento Comunicação

Vamos falar de IGTV e
vídeos. Você sabe a

diferença entre eles?

VÍDEOS IGTV



 

Para fechar com chave de ouro
trazemos o assunto MÉTRICAS! 

 
Ter uma conta comercial no
Instagram permite que você

analise suas métricas, então
vamos trazer para você as análises

que você precisa saber.
 

Você usa as métricas para analisar
os resultados de suas ações e
assim saber quais conteúdos e

estratégias deram mais certo.

SAIBA ANALISAR SEUS

RESULTADOS

Dentro das métricas você também
consegue ver informações sobre
publicações e stories e isso ajuda você a
criar conteúdos com base naquilo que já
funcionou bem para o seu público-alvo. 
Na área CONTEÚDO, vá até as publicações
ou stories e clique na opção VER TUDO,
assim é possível utilizar filtros e verificar o
alcance, cliques no site, começaram a
seguir, comentários, como chegaram,
compartilhamentos, curtidas,
envolvimento, impressão, emails e outras
informações fundamentais.
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Confira as principais métricas do Instagram:

Número de visitas do perfil (lá
no topo da sua Bio) mostra
quantas pessoas entraram no
seu Instagram nos últimos 7
dias. Quando você clica no
número de visitas tem acesso
a outras informações.

VISITAS AO PERFIL

MAIS INFORMAÇÕES



 

SAIBA ANALISAR SEUS

RESULTADOS

Ainda na área de ATIVIDADES você
consegue verificar os dias que as
pessoas entraram no seu perfil e o
número de cliques no seu link da Bio.
Vale lembrar que a ferramenta faz uma
comparação com os 7 dias anteriores
e assim você pode ver se suas
estratégias estão funcionando melhor.
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Na área de ATIVIDADES você tem
acesso a "Descoberta" que aborda o

ALCANCE - número de pessoas
impactadas pelo seu conteúdo, e a

IMPRESSÃO - quantas vezes seu
conteúdo apareceu para o público-alvo.

ALCANCE E IMPRESSÕES

VISITAS AO PERFIL E CLIQUES

Por último na opção PÚBLICO você
consegue ver o crescimento do seu

perfil, localização com maior
número de seguidores, faixa etária e

gênero e hora e dias em que seus
seguidores estão mais ativos. Essas
informações podem trazer insights

sobre novos conteúdos.

DETALHES DO PÚBLICO



 

O Instagram é uma REDE SOCIAL, isso quer
dizer que você precisa SOCIALIZAR!

 
Responder os comentários e direct, repostar

quem menciona sua marca e seguir pessoas é
fundamental! Siiiiiim! Seguir pessoas é um
passo muito importante para você ter um

Instagram ativo! 
 

Você pode seguir pessoas que curtem os
posts atuais dos seus concorrentes ou então

perfis que curtem os seus posts,
principalmente se você impulsionar seus

conteúdos, pois terá garantia que essas
pessoas fazem parte do seu público-alvo.

Hashtags não são enfeites para o seu
conteúdo! Antes de utilizá-las faça uma busca
e veja quais seu público-alvo mais usa! 
 
Hashtags com localizações como
#Florianopolis #SP #Curitiba sempre são boas
opções SE a sua marca vende algo para uma
localização específica! 
 
Lembre-se: você não quer usar a mesma # do
seu concorrente! Você quer encontrar as # que
SEU PÚBLICO-ALVO USA!
 
Mas não adianta você encher sua legenda
(descrição da imagem) de hashtags, isso reduz
o alcance do seu conteúdo (ou seja ele é
exibido menos). Você pode colocar as
#hashtags no meio do texto destacando as
palavras-chaves ou no final do seu conteúdo.
Contudo, escolha no máximo 8 para você
compor sua sua legenda.

#ÚLTIMASDICAS
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SÓ MAIS UMA #DICA



Esperamos que você possa usar todas essas
dicas para alavancar as suas vendas.
Entregamos as nossas mais valiosas
informações para você. Faça bom uso daquilo
que aprendeu! E se você quiser levar seu
Instagram para um outro nível e ter certeza que
está atingindo as pessoas certas, você precisa
IMPULSIONAR AS SUAS PUBLICAÇÕES!

 

Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp
e adquira nossa videoaula. Se preferir

agende uma consultoria com os
criadores da Elemento Comunicação.

Gostou do nosso conteúdo? 

Utilizando o Gerenciador de Negócios do
Facebook/Instagram você pode criar o público-

alvo, escolher a estratégia do anúncio como
levar pessoas para o seu site, envolvimento com

a publicação, alcance (impactar o máximo de
pessoas) ou levar as pessoas a falar com você

por WhatsApp ou direct!

Entre em contato com a nossa equipe. A
videoaula “Como impulsionar seus posts e
suas vendas” já está disponível e para quem
baixou nosso E-book a aula tem um valor
exclusivo de R$ 49! Mas corre que esse valor é
apenas para as 50 primeiras pessoas que
entrarem em contato conosco!

(48) 99911-4554

www.elementocomunicacao.com

Bhagavad Gitâ

“A mente funciona como um inimigo
para aqueles que não a controlam”.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5548999114554
http://www.elementocomunicacao.com/

