
Passo a passo para você engajar sua audiência 
e aumentar as suas vendas 

@umanaoagencia



Esse ebook foi desenvolvimento inteiramente pela 
gente, Thais e Dani, sócias da U.N.A. Ele foi pensa-
do para servir como um guia na sua jornada para 
um Instagram envolvente! Esperamos que goste, que 
aplique tudo que falamos aqui e que essa ferramen-
ta poderosa que é o Instagram possa ajudar a sua 
marca a crescer e encantar mais clientes. 



Trabalhamos com marketing digital e tráfe-
go pago para empreendedoras, pequenas e 
médias empresas.
 
Com alma digital e nascida no trabalho re-
moto, entendemos a importância de tornar 
o marketing digital acessível para empresas 
dando os seus primeiros passos no mundo 
dos negócios. 

Um
pouquinho
sobre
a gente! 



Sou formada em Comunicação Social pela 
UFRJ, com MBA pelo Coppead UFRJ e pela 
Universidade Católica de Lisboa. Nasci no 
Rio de Janeiro, mas já morei em Londres e 
agora vivo em Lisboa há dois anos. Traba-
lhei para empresas grandes como Netflix e 
Time Warner antes de me apaixonar pelo 
mundo do empreendedorismo e do trabalho 
remoto. Trabalho com marketing há mais 
de 5 anos e acredito que toda empresa, 
pequena ou grande, merece um bom gestor 
de marketing para fazer suas ideias alcan-
çarem o público certo, no lugar certo! 

PRAZER, THAÍS



Sou formada em Design Gráfico com habi-
litação em Comunicação Visual pela ESPM, 
com Pós-Graduação em Marketing com ênfa-
se em Mídias Digitais pelo IBMEC. Nasci em 
Macaé, mas me mudei para o RJ para cursar  
faculdade, onde moro até hoje. Trabalhei por 
3 anos na Agência E-Can, especializada em 
Performance Digital, e tive a oportunidade 
de trabalhar com grandes marcas como Pan-
dora Brasil, Levi’s Brasil e Leader. Posterior-
mente trabalhei na B2W, fazendo parte do 
time de criação do Shoptime. Paralelamente 
sempre trabalhei de forma remota, e foi com 
esse trabalho que identifiquei minha paixão 
por ajudar pessoas e empresas, sejam eles 
pequenos ou grandes, a construirem a sua 
identidade visual através do design gráfico.

PRAZER, DANI



Está preparada para 
levar seu instagram 

para o próximo nível?

Vamos lá!



Passo 1:
Planeje o seu conteúdo
de forma estratégica



A forma mais fácil de começar a criar conteúdo para o seu 
Instagram e garantir que será do interesse da sua audiência 
mas também trará um retorno em forma de novos clientes ou 
vendas, é entender que existe um acordo informal entre você 
e seus seguidores. Eles te seguem para consumir um certo 
tipo de informação, e caso você quebre esse acordo, eles per-
derão interesse e vão parar de seguir o seu perfil.



Como descobrir qual o conteúdo certo?

A melhor forma de criar esse con-
teúdo é construindo sua linha edito-
rial, ou seja, uma lista de conteúdos 
que interessam a sua audiência e 
que você tem capacidade de pro-
duzir. O conteúdo do seu perfil deve 
ser essa interseção entre tudo que 
você pode oferecer de informação e 
quais desses conteúdos de fato vão 
interessar a sua audiência. 

Conteúdo
que interessa 
sua audiência

Conteúdo
que você

pode produzir

Conteúdo
do seu perfil



Pense no seu Funil de Conteúdo

Funil de conteúdo é uma forma 
de apresentar informações pen-
sando na jornada de compra do 
seu cliente, desde o primeiro mo-
mento, na etapa do conhecimento 
da sua marca, passando para eta-
pa de interesse, aonde ele pensa 
como a marca pode servi-lo e por 
último a etapa final da compra. 

Para cada etapa, existe um tipo de conteúdo diferente que você 
deve mostrar no seu perfil, que seja capaz de levar a sua audiência 
do topo, ao meio, e ao final do funil. Na ordem, os conteúdos seriam:   

Dar dicas e ideias para quem 
gosta do assunto

Mostrar a importância do seu
serviço/produto para clientes indecisos 

Quebrar objeções de clientes ideais 
(pense em quais são as últimas 
dúvidas que estão impedindo seus 
clientes de fecharem uma compra)



Diretrizes para produzir conteúdo: 
Sempre ter em mente o que as pessoas buscam na plataforma: 
elas não usam o Instagram para comprar e sim, para olhar novidades 
e se entreter.

Criar o conteúdo SEMPRE pensando na sua persona: ela tem 
dinheiro para comprar isso? O que ela faz no dia-a-dia dela? Ela gosta 
de qual tipo de música? Qual séries assiste? 

Listar todos os conteúdos que você pode produzir. Na dúvida, 
responda as perguntas da próxima página! (A gente garante que várias 
ideias  de conteúdo vão surgir)



1. Como a sua marca começou e qual história você pode contar sobre 
esse processo para sua audiência? 

2. O que a sua marca tem de especial que o seu público precisa saber?

3. O que você, como a cara da marca, tem de especial para contar 
sobre você para sua audiência? 

4. Qual o estilo de vida do seu público e como isso se relaciona com a 
sua marca?

5. Quais os desejos do seu público em relação ao seu produto ou serviço?

6. Quais as medos/inseguranças do seu público em relação a comprar 
ou fechar um serviço com você?

Perguntas para clarear sua mente



7. O que deixa ou já deixou seu público feliz quando eles finalizam 
uma compra? 

8. O que deixa ou já deixou ele triste/estressado em relação ao proces-
so de compra ou relação o serviço (ou por ainda não ter o serviço)?

9. Como sua marca/serviço pode melhorar a vida do seu cliente? 

10. O que você pode ensinar para os seus clientes sobre a sua marca, 
seu serviço, seus aprendizados pessoais com a marca? 

11. Como você pode ajudar os seus clientes na vida deles com o seu 
produto/serviço? 

12. Quais dúvidas os seus clientes tem sobre o seu produto/serviço? 



Passo 2:
Seja um perfil cativante 



Você sabia que seu perfil no Instagram tem várias funções? 
Ele é uma vitrine para os seus produtos, é um canal de co-
municação com os seus clientes e é uma forma de atrair e 
cativar novos clientes através da conexão. Ele é sua casinha 
digital, e você não gostaria de que suas visitas vissem a sua 
casa bagunçada certo? É a mesma coisa com o seu perfil! 



Uma parte do perfil no instagram que muitas pessoas não 
dão o devido valor são as informações da bio! Mas quando 
alguém novo chega no seu perfil, qual é a primeira coisa que 
elas vêem? Sua bio! É ela quem faz com que decidam ficar no 
perfil e conhecer um pouco mais ou sair e não voltar mais. 

As informações no topo do seu perfil devem apresentar de 
forma clara qual o propósito da sua conta no Instagram, o 
que você oferece e seu diferencial. Um pequeno resumo das 
informações essenciais da sua marca. 



Diretrizes para um    
 perfil cativante 

Foto:  
•Foto pessoal e profissional, para serviços 
•Logo fácil de ver, o maior que puder, para ecommerce

Nome do Perfil: 
•Nome fácil de ser lembrado, de ser encontrado pelos clientes em potencial e 
que se relacione com o seu serviço.

Link:
•Site para levar as pessoas direito para o seu canal oficial, com portfólio 
completo e todas as informações que precisam para requisitar um serviço ou 
realizar uma compra.
•Whatsapp como canal de comunicação rápido 

Bio: 
•Nome: deve ser o seu serviço para aparecer em buscas 
•Descrição: deve explicar o seu serviço em poucas palavras + nicho, forma 
de atendimento e localização (caso dependa disso para atender os clientes)



Passo 3:
Organize seus destaques 



Muitas pessoas ainda tem bastante dúvida sobre o que colo-
car nos destaques. Apesar de não existir uma estratégia uni-
versal para todos as marcas, existe sim uma forma melhor de 
tirar proveito dos destaque para auxiliar os seus seguidores e 
ajudar a sua marca a crescer. 



Pense nos destaques como um menu do seu site, quais informa-
ções são mais importantes ali? Quais são as categorias que você 
conseguiria separar dentro da sua marca?  Se você estivesse 
conversando com um potencial cliente, quais informações você 
gostaria de falar para ele? Responda essas perguntas e garan-
timos que você vai pensar em vários destaques maravilhosos!



Os seus destaques servem para: 
Apresentar a sua marca e dar boas vindas 
para novos seguidores 
Responder dúvidas de pessoas entrando no 
seu perfil pela primeira vez 
Organizar informações essenciais e deixa-lás 
acessíveis pelo tempo que quiser 

Destaques que todo perfil deve ter: 
Apresentação da marca 
Dúvidas 
Feedback de clientes
Serviços/ produtos 
Como comprar/contratar



Diretrizes para destaques organizados: 
Crie capas para os seus destaque: pense nele como um menu de um site e deixe-o 
organizado para quem entrar conseguir navegar pelo perfil 

Crie um destaque de boas vindas: ele pode se chamar “comece por aqui”, “seja bem 
vindo”, por exemplo, e deixe-o sempre no começo dos destaques. Indique claramente para 
quem entrar no seu perfil que eles devem começar por lá. Nele, se apresente, apresente 
sua marca e se coloque à disposição dos seus seguidores 

Crie conteúdos especialmente para os destaques: isso ajuda a deixar os seus destaques 
mais organizados e apresentar conteúdos estratégicos, não apenas stories aleatórios seus. 

Não use templates prontos: Uma das coisas mais cativantes do Instagram é a capacidade  
de aproximar pessoas e marcas, então não tenha medo de gravar videos seus, apenas olhando 
para câmera e conversando com a sua audiência. Além de ser mais legal para os seus 
seguidores, você ainda estará agradando ao algoritmo do Instagram com vídeos gravados 
por você, ao invés de imagens super trabalhadas ou vídeos apenas com efeitos gráficos.



Passo 4:
Apresente o feed perfeito  



Muitas pessoas acreditam que o tão desejado feed perfeito é 
o feed mais bonito possível, com cores chamativas e postagens 
que se enquadram em perfeita harmonia. Na verdade, o feed 
perfeito é aquele que mais entrega valor para os segui-
dores. Seja em forma de postagens que ajudam a audiência a 
crescer, sejam fotos inspiradoras ou engraçadas ou outros con-
teúdos que falamos no passo 1. 



Para aproveitar ao máximo o seu feed, foque mais em con-
teúdos que sejam atemporais e mais trabalhados. Invis-
ta mais do seu tempo pensando em posts para o feed. Volte no 
nosso slides sobre funil de conteúdo e pense em quais informa-
ções você pode passar para a sua audiência que sempre fa-
çam sentido, que qualquer pessoa pode entrar no seu perfil e 
se beneficiar dela, seja por se inspirar em um look de uma loja, 
uma decoração de uma festa ou uma dica sobre maquiagem. 



Não é apenas o seu portfólio online nem vitrine do seu serviço/ produtos 
Ferramenta para encantar potenciais clientes, educar sobre o seu serviço 
e transformar seguidores em clientes 
Dê a cara da sua marca ao feed usando as cores, fontes e outros elementos 
da marca. 
Faça um mix de produtos e conteúdo de branding, contando sobre a 
marca, mostrando os valor da marca 
Publicações no feed levam o seu conteúdo para mais pessoas, então é 
importante sempre estarem alinhados com a sua comunicação e passando 
informações relevantes para quem te segue de fato parar para ver 
É a primeira coisa que as pessoas vêem a entrar no seu perfil, então 
capriche na combinação das fotos, criei um lugar harmoniso que novos 
seguidores queiram parar para ver 

Diretrizes para o feed perfeito: 



Não edite as suas postagens: antes de entregar o seu conteúdo para 
grande parte da sua audiência, o algoritimo do Instagram distribui o post 
para um grupo menor e dependendo do nível de interação que o post 
reecebe, o algoritimo analisa se vale a pena mostrar para mais pessoa. 
Quando você edita uma postagem, mesmo que seja algo pequeno como 
uma vírgula, o Instagram entende que você mudou a postagem original 
e volta a estaca zero, mostrando a postagem para apenas um grupo 
pequeno de pessoas. 
Um post no feed tem vida útil: dado a quantidade de pessoas no 
Instagram agora, o algorítimo não mostra o seu post o tempo todo para 
todos os seus seguidores. Então é essencial que você faça suas postagens 
no momento que a maioria da sua audiencia está online! Para descobrir 
isso vá no seu perfil e clique em -> Informação -> Total de Seguidores  
-> Períodos mais ativos. Você também pode saber informações valiosas 
como idade e gênero dos seus seguidores.

Bônus!



Passo 5:
Se aproxime da 
audiência nos Stories



Apesar de muita gente ainda ter medo de mostrar a cara nos 
stories, hoje em dia ele é o canal de comunicação dentro do 
Instagram que mais vai ajudar o seu perfil a crescer e a 
aproximar você da sua audiência. 

E você sabia que mais de 500 milhões de pessoas vêem os stories 
todos os dias? Então agora pense na quantidade de pessoas que 
você esta deixando de atingir por não marcar presença lá! Por 
isso, não tenha vergonha de aparecer e fazer o que for preciso 
para atingir o sucesso que você deseja para sua marca. 



Diretrizes para o se aproximar da audiência nos stories:
São dos stories que virão a grande maioria de visitas ao seu perfil e com mais visitas, mais 
consumo de conteúdo de qualidade.

Usar como canal de relacionamento direto com seguidores: falar do seu dia, dar dicas, tirar 
dúvidas e fazer perguntas -> quanto mais souber sobre o seu público, melhor será o seu conteúdo. 

Local para mostrar os bastidores do seu serviço e da sua marca: mostrar o processo de fazer um 
projeto, dificuldades, reunião com clientes, cursos ou conferências que você for.

Fotos estáticas, por mais bonitas que sejam, não engajam e por consequência, tem alcance 
reduzido. Por isso, aposte em vídeos! E quanto mais naturais melhor.

O Instagram prefere vídeos feitos dentro do próprio app do que editados em programas externos. 
Por mais bonitas que as suas montagens sejam, o Instagram entenderá aquele vídeo editado no 
Inshot ou outros apps apenas como um vídeo externo, e por isso, não tem o mesmo valor para 
os stories como um vídeo gravado no próprio Instagram. Por conta disso, ele diminui a entrega 
para os seguidores, ou seja, diminui o seu alcance. 



Dica geral: Use e abuse de todas as ferramentas do Instagram, a gente garante que isso vai 
agradar o algoritmo! Depois de muitos anos no mercado, o Instagram já oferece ferramentas para 
produção de conteúdo bem legais, e mesmo que você não use aplicativos de edições externos, 
você ainde consegue produzir um conteúdo bastante professional para sua marca. Por exemplo, 
ao invés de gravar um vídeo super produzido sobre algum lançamento, por que não fazer uma 
live e depois salvar no IGTV? Assim você se aproxima mais da sua audiência e ainda agrada o 
algoritimo ao mesmo tempo. 

Para aumentar o seu alcance produza stories todos os dias, quanto mais melhor (indicamos 
30 por dia!), abra caixinha de perguntas, faça enquetes, use filtros, músicas e outras ferramentas 
que ele lançar. 

Bônus!



Passo 6:
Agrade o algoritmo 
ainda mais



Não sei se você reparou, mas ainda não falamos de IGTV e Reels, 
mas deixamos pro final porque eles fazem parte de um grupo muito 
importante: ferramentas de vídeo que o Instagram lançou para com-
petir com outras plataformas rivais (YouTube e TikTok). Por isso, usar 
essas ferramentas vai te ajudar (E MUITO!) a agradar o algoritmo 
do Instagram.

Ah! E dica geral: o Instagram não lança nada por acaso, e por isso, 
ele SEMPRE vai priorizar e ajudar no alcance dos perfis que já testam 
as ferramentas logo de cara. Então vale a pena ficar por dentro das 
tendências do Instagram e testar o que estiver virando moda.



Como falamos, o IGTV surgiu para competir com o YouTube, em formatos de 
videos mais longos. Então, na hora de pensar qual conteúdo funciona melhor 
para esse canal, pense qual conteúdo seu precisa de mais tempo para ser ex-
plicado. Talvez você queria dar uma mini aula sobre alguma coisa, talvez você 
queria falar sobre um assunto mais sensível, ou talvez você queria criar uma sé-
rie de conteúdos que abordam um tema maior, e que merecem mais destaque, e 
que são atemporais e vão servir para novas audiências que chegarem no perfil. 

Dica: pense bem se o conteúdo é melhor no stories (conteudos pequenos, que 
podem tomar até 1 ou 2 minutos e tudo bem sumir em 24 horas) ou melhor no 
IGTV (conteúdo que merecem mais de 2,3, 4 minutos ou mais, e são tão bons 
que merecem ficar fixos no seu perfil). 

Diretrizes para o IGTV: 



O Reels veio para desbancar o TikTok e manter os usuários mais tempo no Instagram, 
ao invés de dividirem o seu tempo na plataforma concorrente. E como já era de se espe-
rar, o Instagram tem dado bastante atenção para a ferramenta e ajudado no alcance 
de todos que usam, e por isso, a moda já pegou. Mas se você ainda está na dúvida do 
que criar para o Reels, aqui vai uma ajuda. 

Pense no propósito da ferramenta. Ela veio para divertir as pessoas, então pense 
em temas engraçados, situações cotidianas do seu negócio que podem ser mostradas de 
forma rápida em videos de 15 ou 30 segundos (que podem ser editados para aumentar 
a velocidade então você pode filmar por mais tempo) e use e abuse dos recursos como 
música, textos e efeitos. Ainda sem ideia de conteúdo? Pode ser um passo a passo de 
como dobrar camisas perfeitamente, uma batalha de looks mostrando várias combina-
ções diferentes, pode ser um lista de tarefas que você vai cumprindo….enfim, as possibi-
lidades são muitas. É só soltar a criatividade! 

Dica: não faça apenas por fazer, pense em como esse conteúdo pode entreter a sua 
audiência, mas ainda assim estar dentro da sua linha editorial. Pense como pode ser di-
vertido dar dicas ou abordar assuntos que façam sentido para sua marca. 

Diretrizes para o Reels: 



Passo 7:
Cresça sua marca!

Acabamos por aqui! Agora é a hora de você pôr em prática tudo 
que leu, listar seus conteúdos, criar os seus posts, colocar a cara nos 
stories e crescer a sua marca! 



BÔNUS: 
Como analisar seus resultados 



Na hora de analisar qual postagem foi melhor recebida pela sua audiência, você deve levar em consi-
deração a escala de engajamento do Instagram. Cada interação que é feita na plataforma é analisa-
da pelo próprio Instagram com “pesos”diferentes. E, na ordem de importância, do menor para o maior, 
posts com uma boa quantidade de “salvamentos” vão ser vistos pelo Instagram como posts com enga-
jamento melhor do que posts com muitos likes mas poucos compartilhamentos, por exemplo. 

Tendo a escala em mente, você consegue analisar melhor qual tipo de conteúdo é de maior valor para 
sua audiência, produzir posts mais assertivos e de quebra também agradar o algoritmo do Instagram.

Likes: a pessoa 
apenas curtiu a foto, 

métrica de menor 
valor para o algoritmo

Na ordem crescente, são:

Comentários: a pessoa 
parou para comentar na 
foto, demonstra que o seu 

post tem mais valor

Compartilhamentos: 
viu tanto valor, que 
enviou para amigos 

verem também

Salvamentos: a pessoa 
gostou tanto, que salvou 
para poder ver de novo 

quando precisar

Métricas para posts 



Contas alcançadas: contas únicas, ou seja, quantidade de pessoas diferentes que viram aquele post 

Impressões: quantidade de vezes que o post foi visto, levando em conta visualizações repetidas 
por uma mesma pessoa

Vindas de hashtags: é uma boa métrica para olhar se as hashtags usadas naquele post foram 
responsáveis por trazer novas pessoas. Se for um percentual pequeno em relação ao total, talvez 
valha a pena tentar outras hashtags e conferir a diferença.  

Visitas ao perfil: quantidade de pessoas que viram o post e entram no seu perfil por conta dele. 
Uma métrica bastante positiva que indica que o post gerou muito interesse nas pessoas.  

Taxa de engajamento: número que indica a proporção entre todos os seus seguidores e o número 
de engajamentos realizados naquele post. Pode ser encontrada pela conta abaixo para cada post  

Métricas do feed



Pode ser também calculada para todo o seu perfil automaticamente
por sites como Phlanx ou Tanke.

https://phlanx.com/engagement-calculator ou
https://www.tanke.fr/en/instagram-engagement-rate-calculator-2/ 

Taxa de engajamento

https://phlanx.com/engagement-calculator
https://www.tanke.fr/en/instagram-engagement-rate-calculator-2/ 


Interações: Ações que as pessoas tomaram ao ver o seu story, aqui entram respostas 
no story,  cliques no link, preencher caixinha de pergunta, entre outros. 

DESCOBERTA
- Contas Alcançadas: quantas pessoas viram os seus stories. Aqui contam apenas vi-
sualizações únicas
- Impressões: quantas vezes o seu story foi visto. Aqui contam visualizações repetidas 
da mesma pessoa 
- Seguidores: pessoa que seguiram o seu perfil a partir daquele story específico 
- Navegação:  
 Voltar: a pessoa viu o seu story e quis ver de novo. Métrica positiva
 Toques para avançar: a pessoa passou para o seu próximo story. Metrica negativa 
 Próximo story: a pessoa passou para um story de outra conta. Métrica Negativa 
 Saídas: a pessoa saiu dos stories ou do Instagram. Métrica neutra

Métricas dos Stories



@umanaoagencia

Desenvolvido por


