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Marketing Digital



01. 
Instagram para 
Negócios



Vivemos fotografando e fazendo vídeos



Brasil: 50 Milhões de usuários
Mundo: 800 milhões de usuários



Começou como uma ferramenta só para
usuários...



Em 2015, o empresa criou a possibilidade de
fazermos perfis comerciais



Conteúdo que conte histórias, mostre a cultura
e traga experiências.



Antes eram só fotos e vídeos...



Depois vieram os Stories



02. 
Contéudo para 
Instragram



Tente ter qualidade nas fotos postadas



1 – Frases: Frases tem grande potencial de
viralização



Exemplo



2 – Dicas: Dicas podem te auxiliar a se tornar
referência na sua área de atuação!



Exemplos:



3 – Bastidores: Mostre as pessoas como vocês
realmente são



4 – Ofertas promocionais: Há espaço para
divulgar o produto



Porém não exagere!



03. 
Contéudo para 
Instragram



5 – Notícias



6 – Perfis



7 – Receitas



8 – Vídeos



1 – Frases: Frases tem grande potencial de
viralização



Exemplo



2 – Dicas: Dicas podem te auxiliar a se tornar
referência na sua área de atuação!



Exemplos:



3 – Bastidores: Mostre as pessoas como vocês
realmente são



4 – Ofertas promocionais: Há espaço para
divulgar o produto



Porém não exagere!



04. 
Stories



Publicações de 15 segundos que duram
somente 24 h



Você pode fazer ao vivo ou utilizar materiais da
sua biblioteca



Boomerang, Super Zoom, Rebobinar



Enquetes



Brinque com as imagens



Interação fácil e rápida!



Algumas funções:



Possibilidade de fazer lives



05. 
Apps legais para 
conteúdo



Inshot



Prisma



PicPlayPost



Canva



Adobe Spark



Legend



Drool



06. 
Perfil Comercial



Transformar em um perfil comercial



É necessário conectar com algum página do
Facebook



Configurar e-mail, telefone e endereço



Botões que ajudam e muito



Queda de alcance orgânico?



Métricas



07. 
Métricas



1 - Alcance: apresenta o número de contas
únicas que viram sua postagem no Instagram;



2 - Impressões: mostra o número total de
visualizações que seu post no Instagram obteve;



3 - Atividades do seguidor: esse dado é muito
importante. Ele mostra a média de vezes que
sua base de fãs está no Instagram em um dia;



4 – Visualizações do vídeo: mostra o número de
vezes que seu vídeo foi visualizado pelos
seguidores. Essa métrica pega reproduções que
foram vistas por mais de três segundos;



5 – Cliques no site: seu perfil comercial tem o
link para seu site. Essa métrica mostra para você
quantas pessoas tocaram para acessar seu site;



6 – Respostas: métrica específica para as
histórias que expiram em 24 horas. Esse dado
mostra o número de pessoas que assistiram ao
vídeo e enviaram mensagens para você por
meio da função “enviar mensagem”.



7 – Saídas: métrica específica para as histórias
que expiram em 24 horas. Corresponde ao
número de vezes que um seguidor passou de
uma de suas histórias para a história de outra
pessoa.



8 – Salva: apresenta o número de perfis do
Instagram que salvaram o seu post.


