


Introdução
O Instagram se revela cada vez mais a rede 

social do momento. Em junho de 2018, a 
plataforma divulgou ter atingido a marca de 1 
bilhão de usuários ativos, e a previsão para 2019 
é que o crescimento chegue a 60%.

No Brasil, a tendência é a mesma. Segundo 
dados de 2017 do portal de estatísticas Statista, 
somos o terceiro país com o maior número de 
usuários ativos no Instagram, ficando atrás 
apenas da Rússia e dos Estados Unidos. 

Mas como isso se relaciona com o seu negócio?

É aí que tá: o Instagram já é a segunda rede 
social mais utilizada pelas empresas brasileiras 
e sua taxa de engajamento supera até mesmo a 
do Facebook. Ou seja, um terreno propício para 
você alcançar pessoas e possíveis clientes.

Outro diferencial do Instagram é o seu 
potencial de descoberta. Em outras redes, as 
pessoas costumam a se manter em círculos 
mais restritos, leem as mesmas páginas e 
interagem com as mesmas pessoas. Já no 
Instagram, há muito mais fluxo: os usuários 
pesquisam novas contas para seguir, 
acompanham hashtags, assistem aos stories, 
dentre outras milhares de ações possíveis.

Hoje em dia, não basta mais manter conteúdos 
em uma única rede. Fazendo isso, você fica atrás 
da concorrência e atinge um público bastante 
limitado. 

Se você ainda não tem uma conta no 
Instagram, aproveita para criar. Se já tem, que 
tal conferir nossas dicas de sucesso?

02



Índice

Sobre a VLD 21

Utilize todos os recursos
disponíveis 15

Anuncie no instagram 17

Conclusão 18

Introdução 02

Tenha uma linha editorial
bem definida 05

Produza conteúdos
com periodicidade 07

Invista nas imagens 09

Use hashtags “#” 11

Crie engajamento com
o seu público 13



Tenha uma linha
editorial bem definida!
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01 - Tenha uma linha editorial bem definida
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O conteúdo é a chave para um perfil bem 
sucedido. De nada adianta a sua marca ter um 
bom alcance, se não há retorno em 
engajamento. Sendo assim, o ideal é investir em 
postagens de qualidade, que façam o seguidor 
recomendar o seu negócio, marcar amigos e até 
compartilhar os posts.

Mas, antes de tudo, é preciso pensar em uma 
linha editorial para a sua marca. Se você postar 
vários textos com linguagens diferentes, 
dificilmente criará uma identidade . A ideia é 
fazer com que o cliente lembre da marca e 
reconheça o seu post quando ele passar pelo 
feed.

Para isso, tente pensar em um estilo - tanto de 
escrita quanto de imagem - que dialogue com a 
sua marca. Se o seu público for mais jovem, por 
exemplo, você pode optar por imagens mais 
coloridas e uma linguagem mais leve, 
possivelmente usando gírias ou até memes. 



Produza contéudos 
com periodicidade
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02 - Produza conteúdos com periodicidade
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O seu seguidor pode não estar pagando pelos 
conteúdos que você publica, mas como um 
consumidor, ele espera receber os post com 
certa frequência. Isso ajuda a estabelecer uma 
relação de confiança entre o cliente e a marca.

Mas qual é a frequência ideal de postagens? 
Isso depende. A melhor forma de descobrir é 
testando; poste com diferentes periodicidades 
para ver como sua audiência reage. Outra dica é 
aproveitar o contexto: fique sempre atento ao 
que sai na mídia, a datas comemorativas e 
outros eventos que podem se relacionar ao seu 
conteúdo e  movimentar o público.



Invista nas imagens
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03 - Invista nas imagens
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O Instagram é, antes de tudo, uma plataforma 
visual. Mesmo que os textos sejam curtos, 
muitas pessoas apenas se atentarão à imagem 
que a acompanha.

Aproveite para explorar esse potencial. Fotos 
com qualidade darão credibilidade à sua marca 
e farão com que o usuário tenha vontade de 
acessar o seu feed.



Use hashtags “#”
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04 - Use hashtags
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Outra ferramenta que vai te ajudar bastante é 
a hashtag. Ela é a sua principal aliada no 
alcance orgânico das publicações. Funciona 
assim: quando alguém pesquisar uma palavra 
usada por você na hashtag, essa pessoa pode 
ser direcionada ao conteúdo do seu post 
relacionado. 

Mas calma lá. Não adianta usar hashtags que 
não tenham nenhuma relação com o conteúdo 
da sua publicação. Se o usuário busca algo, 
provavelmente não clicará em outra coisa sem 
relação nenhuma com o que deseja. 

O Instagram permite o uso de até 30 hashtags 
por postagem. Mas fique atento ao seu público, 
pois a utilização excessiva pode causar uma má 
impressão para as pessoas que veem o post.



Crie engajamento
com o seu público!
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05 - Crie engajamento com o seu público
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É importante que seu seguidor se sinta ouvido 
pela marca. Os principais tipos de interação do 
Instagram são: curtir publicações, seguir perfis, 
comentar publicações e enviar mensagens 
diretas (os famosos “directs”).

Sempre que possível, responda às principais 
dúvidas que chegarem dos seguidores, seja por 
comentários ou por direct message. Outra 
iniciativa legal é repostar fotos de clientes em 
seu estabelecimento ou consumindo seu 
produto e até mesmo compartilhar o feedback 
positivo deles. Além de gerar proximidade, 
fazendo com que o cliente se sinta valorizado, 
você ainda ganha com os elogios e a divulgação 
gratuita de seu negócio.



Utilize todos os
recursos disponíveis
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06 - Utilize todos os recursos disponíveis
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Que tal aproveitar a infinidade de recursos que 
o Instagram disponibiliza?

Use marcações e ative a localização em seus 
posts para aumentar o alcance. O 
funcionamento é parecido com o das hashtags, 
direcionando à sua publicação quem procura 
pelo lugar, por exemplo.

A ferramenta Stories é outra opção 
interessante. Ela foi lançada pela rede social em 
2016 e permite que o usuário poste conteúdos 
que ficam disponíveis para visualização durante 
24 horas.

Usando o Stories, você evita o overposting, isto é, 
que seu feed fique “poluído” com muitas 
imagens em sequência. Você também pode 
aproveitar para criar intimidade com o público, 
postando enquetes, perguntas, gifs e outras 
funcionalidades que farão os seus seguidores 
interagirem.



Anuncie no instagram
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07 - Anuncie no instagram
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As empresas estão cada vez mais investindo 
em anúncios no Instagram. Eles permitem um 
contato direto com o consumidor e, melhor 
ainda, te dão acesso a métricas importantes que 
te ajudam a analisar o desempenho do perfil.

Os anúncios podem ter diferentes formatos 
(fotos, vídeos, carrousel ou stories) e servir a 
diferentes funções. Listamos algumas 
resumidamente pra te dar uma ideia:

Gerar tráfego para site de compra: levar 
possíveis clientes para o seu site

Alcance: divulgar o nome da marca para o 
maior número de pessoas possível

Envolvimento: gerar curtidas e comentários 
nas publicações

Visualização de vídeo: fazer com que as 
pessoas assistam ao seu vídeo



Deu pra perceber que ter uma conta no Instagram é 
inevitável ao crescimento do seu negócio, né?

O importante é sempre acompanhar as novas 
tendências e adequar o conteúdo da sua marca aos 
veículos.

Tá esperando o que pra começar?

Conclusão
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Precisa de ajuda
para gerenciar o
marketing digital do 
seu negócio? 

com um de nossos consultores 
e agende uma avaliação gratuita.

Entre em contato 

ViraLataDigital

AgenciaViraLata

viralatadigital.com

11-3231.3384

https://www.viralatadigital.com/
https://www.facebook.com/agenciaviralata/
https://www.viralatadigital.com/
http://bit.ly/WhatsAppVLD


VLD
Sobre a



A ViraLata Digital é uma agência de comunicação e marketing 
digital. Contamos com uma equipe especializada e 
multidisciplinar apaixonada por resultados.

Aqui, o foco do trabalho é o desenvolvimento e aplicação de 
estratégias de vendas, comunicação e marketing digital, com o 
objetivo de aumentar o faturamento do negócio dos nossos 
clientes.

Não importa o tamanho da sua empresa. Através da 
mensuração de resultados, aperfeiçoamos as estratégias 
aplicadas e garantimos a máxima segurança no investimento 
em ambientes digitais. 

Os produtos e serviços da ViraLata Digital são desenvolvidos de 
acordo com as necessidades de cada cliente e mercado 
específico. Atuamos com Gestão de Redes Sociais, Marketing de 
Conteúdo, Gestão de Anúncios e Design Gráfico. 

Confira nossos trabalhos

Acesse nosso blog

Quer mais dicas para
ficar por dentro 
das tendências do
marketing digital? 
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Lá, postamos conteúdos semanalmente que podem 
te ajudar a impulsionar o seu negócio. 
 

https://www.viralatadigital.com/blog-vira-lata-digital
https://www.viralatadigital.com/


Confira nossos trabalhos

Acesse nosso blogObrigado!
ViraLataDigital

AgenciaViraLata

viralatadigital.com

11-3231.3384

https://www.instagram.com/viralatadigital/
https://www.facebook.com/agenciaviralata/
https://www.viralatadigital.com/



