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ANTES DE TUDO
Preparei 5 AÇÕES PRÁTICAS para você fazer
no seu instagram para ENGAJAR MUITO a sua audiência.
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podem só clicar no stories e vão direto para a publicação. Faça isso para gerar 
mais interação no seu último post.01

02
03
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Deixe seus seguidores interagirem com você/sua marca, deixe eles fazerem 
perguntas sobre o seu produto/serviço. Com isso você aumenta o seu 
W`YS\S_W`fa�W�XSl�Ua_�cgW�W^We�eW�e[`fS_�bSĒW�Va�eWg�bda\Wfa 
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É simples, mas faz total diferença
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Todo mundo gosta de ver como de fato as coisas funcionam, mostre o que há 

por trás do que você vende. Exemplo mostre as pessoas resposáveis, a forma 

de envio, o processo dos produtos/serviço, os critérios de seleção antes de 

chegar no cliente, o seu local de trabalho, como fazem...

�uk©-ɻIM�©v�M��

5a`fW�g_S�Z[ef�d[S�VW�VWeSªa�bWeeaS^!bdaªee[a`S^�dW^SfS`Va�a
que você fez para superá-lo e o que a sua audiência pode aprender
com isso.
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Ideia 01

Seja interessante, antes de ser interesseiro. Se apresente com detalhes, 
contando elementos fundamentais do seu negócio e coloque essa 
SbdWeW`fS~|a�ªjS�`ae�eWge�VWefScgWe �CgS`Va�S^Yg�_�W`fdSd�`a�eWg�bWĐ[^��
vai ser neste ponto de contato que ela já entende o seu produto/serviço.

OBJETIVO:

Para aqueles que
estão chegando
agora, vou me
apresentar...

Ideia 01

fale em detalhes e 

mostre não somente 

qualidades mas a 

transformação que o 

seu produto/serviço 

causa

Ideia 01

“Meu nome” ou 

“minha empresa” 

é/sou especializado 

em (colocar o que 

você faz), atuo neste 

mercado cerca de 

(tempo de mercado).

Ideia 01

Meu maior objetivo é 

(colocar o que seu 

produto/serviço 

promove)

STORIES 1 STORIES 2 STORIES 3

01



Ideia 02

Aborde a valorização e o 

cuidado que você dá aos

seus clientes,  insira o nome 

da pessoa e fale sobre a 

satisfação em tê-lo sempre

bad�bWĒa 

POSTE UMA 
FOTO COM 
UM CLIENTE

02

Ideia 03

Pegue uma objeção ou 

dúvida frequente, pense 

em uma frase ou video 

que mostre uma 

solução em cima da 

objeção que você 

escolheu.

QUEBRE
UMA OBJEÇÃO

03



Ideia 04
Construa para a sua audiência uma 

jornada ideal dentro do universo

de benefícios que você entrega. 

Leve-a do ponto A (perdida/com

problemas) até o ponto B 

(solução). Lembre-se de educar, 

gerar interesse e produzir 

necessidade.

CONSTRUA
UMA JORNADA

04

Ideia 05

Construa uma forma de 

apresentar seus 

produtos/servicos. 

A forma como você fala 

do seu negócio molda 

como os outros

perceberão você.

APRESENTAÇÃO

05



Ideia 06

Conte um pouco sobre a 

sua história, sua 

superação e como você 

conquistou pouco a 

pouco o seu espaço.

POR QUÊ
VOCÊ?

06

Ideia 07

RESULTADO

07
Mostre um resultado de uma 

transformação que o seu 

cliente teve ao encontrar o

que você vende.

Isso é uma prova do que 

você faz é bom, e não é 

você falando, e sim um 

cliente satisfeito.



Ideia 08
Nos stories toque numa dor recorrente da 

sua audiência e crie uma

mensagem: XX dias para o ano acabar e a 

dor continua igual sem a

decisão de solucionar. Exemplo: "Minha 

casa não está como eu gostaria"

- XX dias para o ano acabar e essa história 

continua a mesma

XX dias para o ano 

acabar e a dor 

continua igual sem a

decisão de solucionar.

08

Ideia 09

PEQUENOS
HÁBITOS

09
Lista de pequenos 

hábitos que se 

praticados fazem 

diferença na vida

e rotina, que causam 

bem estar e/ou 

satisfação.



Ideia 10
Nos stories toque numa dor recorrente da 

sua audiência e crie uma

mensagem: XX dias para o ano acabar e a 

dor continua igual sem a

decisão de solucionar. Exemplo: "Minha 

casa não está como eu gostaria"

- XX dias para o ano acabar e essa história 

continua a mesma

XX dias para o ano 

acabar e a dor 

continua igual sem a

decisão de solucionar.
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Ideia 11

PEQUENOS
HÁBITOS

11
Lista de pequenos 

hábitos que se 

praticados fazem 

diferença na vida

e rotina, que causam 

bem estar e/ou 

satisfação.



Ideia 12

Nos stories coloque uma caixa de 

perguntas e peça para as pessoas

responderem. Todo mundo gosta de pesar 

suas coisas favoritas.

Faça seu público comentar com perguntas 

e[_b^We�Ua_a��CgS^���a�eWg�ª^_W�XShad[fa�

de todos os tempos"? 

E lembre-se de interagir.

A4E,�`|a�bdWU[eS�ªUSd�XS^S`Va�ea_W`fW�
Va�eWg�bdaVgfa�ag�eWdh[~a��Ua[eSe�
Ua_g`e�YWdS_�Ua`Wj|a�Ua_�a�b�T^[Ua 

DIÁLOGUE
COM OS 

CLIENTES

12

Ideia 13

CONECTE-SE
COM A MARCA

13
5a_bSĒ[^ZW�eWge�bd[`U[bS[e�

hS^adWe��eWge�ba`fae�XaĒWe�W�

como você ajuda outras 

pessoas ou ofereça alguns fatos 

V[hWĒ[Vae�bSdS�S\gVSd�eWg�

público a conhecer melhor seu 

negócio.



Ideia 14

Feche uma parceria com um(a) 

[`«gW`U[SVad�S��bSdS�V[hg^YSd�a�cgW

você faz mostrando seus resultados e 

_SdUS`Va�haU� �DWUa_bSĒ[^ZW

nos stories.

INFLUENCIADOR

14

Ideia 15

EU NÃO ACEITO 
MAIS QUE...

15
5a_bSĒ[^ZW�Ua[eSe�cgW�haU��

não aceita mais que conecte-se 

com o seu produto/serviço.

Exemplo: Eu não aceito mais 

que as pessoas não consigam 

emagrecer...



Ideia 16

Aborde uma dor comum da sua

audiência de forma que sintam-se

compreendidos e abraçados. 

Exemplo: "Meus sinceros parabéns pra

você que todos os dias faz um excelente 

trabalho. Já tem gente

demais criticando."

GERE
EMPATIA

16

Ideia 17

ROTINA

17
Poste uma foto ou vídeo 

mostrando a sua rotina de 

trabalho. Pessoas se 

conectam com pessoas!



Ideia 16

Aborde uma dor comum da sua

audiência de forma que sintam-se

compreendidos e abraçados. 

Exemplo: "Meus sinceros parabéns pra

você que todos os dias faz um excelente 

trabalho. Já tem gente

demais criticando."

GERE
EMPATIA

16

Ideia 17

ROTINA

17
Poste uma foto ou vídeo 

mostrando a sua rotina de 

trabalho. Pessoas se 

conectam com pessoas!



Ideia 16

Frase simples que 

você pode fazer um 

link com o seu produto 

e interagir com o seu 

público.

Sabe como você
pode otimizar o 
seu tempo e a sua 
rotina
com (produto)...

16

Ideia 17

LISTA DE
CUIDADOS

17
Construa uma lista de

cuidados que as pessoas

precisam ter. Lembre de

relacionar ao universo do

seu negócio.



Ideia 18

Crie 10 perguntas simples,

V[dWfSe�W�WebWU�ªUSe�

publique cada uma com

uma enquete nos stories e

com as respostas conheça

melhor o interesse da sua

audiência.

PERGUNTAS
SIMPLES

18

Ideia 19

APONTE 
O ERRO

19
Selecione 3 coisas que a

audiência faz errado por

desconhecimento. Ex: 3

coisas que você faz errado

ao alugar um apto.



Ideia 20

Crie uma lista de

atividades mostrando o que

pode ser feito e outra com o

que não deve ser feito para

terem melhores resultados.

O QUE FAZER
E O QUE

NÃO FAZER

20

Ideia 21

PASSO A PASSO

21
Crie um passo a passo

que gere melhoria

imediata para quem

seguir. Lembre-se de

relacionar ao que

você vende.



Ideia 22 Crie um vídeo rápido que

gere desejo em quem assiste,

mostrando benefícios e

pontos de diferenciação.

8S~S�g_S�aXWĒS�WebWU[S^

até o dia 08.03. Se possível,

conecte o que está sendo

oferecido ao depoimento da

segunda.

OFERTA 
ESPECIAL

22

Ideia 23

COMO
FAZER

23

Ensine a sua audiência a

fazer algo, relacione ao

universo do seu negócio.



Ideia 24

Crie uma tabela

desmentindo 5 mitos da sua

área. Para cada mentira

uma verdade relacionada.

MITOS
E VERDADES

24

Ideia 25

ALERTA

25

Faça um checklist com

coisas que as pessoas

devem parar de fazer.



Ideia 26

Crie uma lista com dicas

práticas em que a pessoa

economize tempo e pare

de ter dor de cabeça.

(Relacione a sua área).

ECONOMIZE

26

Ideia 27

HACK SIMPLES

27

5a_bSĒ[^ZW�g_�fdgcgW

super simples com um

problema comum que o seu

cliente ideal enfrenta.



Ideia 28
Se você tem uma equipe,

mostre quem faz acontecer

o seu negócio juntamente

com você. Se não tiver

equipe mostre e comente da

[_baĒz`U[S�VW�WefSd�bd�j[_a

de pessoas com o mesmo

propósito e missão que você.

MOSTRE O
SEU TIME

28

Ideia 29

PROMOVA O
SEU NEGÓCIO

29
Apresente o seu negócio

de forma criativa,

Ua_bSĒ[^ZS`Va�Ua_a�haU�

atende e oferece serviços 

ou produtos.



Ideia 30
Aborde um termo conhecido

da sua área que é de difícil

compreensão trazendo-o de

forma simples e clara para

a sua audiência. 

Lembre de

colocar uma tag na capa do

vídeo com uma chamada

atrativa.

DESCOMPLIQUE

30



$M���
-Ï©���ʅ



Ideia 31
>S`UW�g_S�aXWĒS�W_

especial ao dia das

mães com prazo para

encerramento, tanto pode

ser por dias e horas, quanto

por quantidade limitada.

GERE
ESCASSEZ

31

Ideia 32

RAIZ X NUTELLA

32
Faça um post comparativo

de pessoas””raiz”” e pessoas

“”nutella”” do seu segmento.

Essa é uma excelente

abaĒg`[VSVW�bSdS�eW

posicionar e chamar as

pessoas para interagirem: De

que lado você está?”



Ideia 33

Apresente curiosidades

do seu negócio, conte um

pouco o que te inspirou a

fazer o que você faz.

O QUE NOS 
INSPIRA?

33

Ideia 34

CRIE UM VÍDEO

34
Crie um vídeo de 30s no reels

fdSlW`Va�g_S�^gl�`a�ª_�Va

túnel. Comece abordando:

Sabia que a culpa não é

sua?

Fale sobre as coisas que ele 

não sabe sobre o seu produto e 

serviço e o que ele está 

deixandod e ganhar.



Ideia 35

Mostre resultados,

apresentando o quanto

a jornada com a solução

que você oferece pode ser

e[_b^[ªUSVS�W�a�bdaUWeea

pode ser sim muito positivo.

MOSTRE A 
SOLUÇÃO/RESUL

TADO!

35

Ideia 36

OFERTA COM 
DIFERENCIAL

36
O que torna o seu produto/

serviço diferente da

concorrência? Tangibilize

através de imagens ou

vídeos do seu trabalho

que deixem claro o seu

diferencial.


