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Vai lá em:

De onde veio esse material? Que método é esse que 
possibilita tão rapidamente a abertura de um 
negócio a zero, ou baixo, custo? E como faço pra 
saber das últimas do empreendedorismo?

www.agenciabesouro.com.br
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ANTES
TUDO

AGORA 
SIM como

usar o
Instagram

Stories
no seu

negócio?



É uma das maiores
redes sociais e faz
sucesso em várias
partes do mundo.

segura
aqui

O QUE É
INSTAGRAMque

é o
o 

Por meio do aplicativo, milhões
de pessoas compartilham fotos
e vídeos, trocam likes (as famosas 
curtidas) e se comunicam.
É uma ótima plataforma para 
empresas e artistas divulgarem
o seu trabalho.



STORIES

segura
aqui

INSTAGRAM

É uma coleção de fotos 
e vídeos que os usuários 
podem visualizá-los em 

um período de 24 horas. 
Cada componente 

individual dos Stories é 
chamado de “slide”.  

Send Message

e o

STORIES?
Instagram 

você CarolinaAr... MarcusRo... Camargo_A



Você pode adicionar figurinhas, GIFs, 
localização, textos, emojis e muito mais 
por meio dos ícones que estão no canto 
superior direito da tela. Quando estiver 
tudo prontinho, você pode clicar no 
sinal “+”, no canto esquerdo inferior da 
tela, e então o slide será adicionado ao 
seu Instagram Stories.
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Stories

YouName

You

Watch All

CarolinaAr... MarcusRo... Camargo_A Wine.All...
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N O R M A LL I V E B O O M E R A N G S U P E



1. CONTEÚDO QUE COMBINA
COM A SUA MARCA

para que te quero

AGORA
ESTRATÉGIAS

Sabe as fotos que você posta? Elas têm tudo 
a ver com o seu negócio, né? Os Stories 
precisam ter a mesma “cara”. É muito 
importante que eles sigam o mesmo estilo, 
para que tudo fique coerente. Pense na sua 
marca e fique atento à paleta de cores, aos 
tipos de fontes, aos filtros disponíveis e tudo 
mais que for acrescentado. Desse modo, você 
reforça a identidade visual da sua empresa 
para os seguidores, além de passar 
credibilidade.

ESTRA
TÉGIAS



2. APOSTE NOS VÍDEOS

Por transmitirem mais espontaneidade, os 
vídeos são ótimos para aproximar a sua 
marca dos usuários. Por exemplo, eles podem 
ser usados para mostrar um pouco dos 
bastidores da sua empresa. Assim, cria-se 
uma sensação maior de relacionamento se 
comparada àquela produzida por fotos. 

A dica é interagir por meio de vídeo sempre 
que possível ou, pelo menos, adicionar som, 
GIFs ou algum efeito dê movimento para 
tornar seus Stories mais atraentes. Ah! 
Lembre-se de que o tempo de cada vídeo é 
de, no máximo, 15 segundos. Por isso, é 
preciso aproveitar bem cada instante!

15seg

VÍDEOS
TÉGIAS



3. ENGAJAMENTO
GERA EGAJAMENTO

MARCAR PERFIS
Quando você achar que vale a pena (use o 
bom senso!), marque pessoas e empresas. 
Eles serão avisados sobre a marcação e, a 
partir dela, podem comentar, enviar 
mensagens ou até marcar você de volta.

MARCAR LOCAIS
Está em um lugar legal? Fez uma reunião 
num restaurante? Foi para uma cidade 
diferente? Marque sua localização! Isto vai 
aumentar as chances de você aparecer na 
seção “Stories Recomendados” da área 
“Pesquisar e Explorar”.

Aqui vão algumas sugestões 
para os seus Stories gerarem 
mais interações: 

VÍDEOS ENGAJA
MENTObesourodasilva

10 10 10
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ENGAJA
MENTO

Aqui vão algumas sugestões 
para os seus Stories gerarem 
mais interações: 

3. ENGAJAMENTO
GERA EGAJAMENTO

REPOSTAR CONTEÚDO 
Quando seus seguidores postarem algo 
que você ache superbacana (como uma 
avaliação do seu produto), uma forma de 
engajamento é fazer uma captura de tela e 
depois postar o conteúdo no seu Story, 
como forma de agradecimento. E, claro, 
não esqueça de marcar os usuários!

USAR HASHTAGS
Sabia que os usuários podem seguir hashtags 
também? Por isso, coloque # nos seus Stories! 
Mas, atenção, prefira as mais exclusivas, que se 
encaixem muito bem com seu negócio e 
público-alvo. Usar # muito comuns pode fazer a 
sua marca “sumir” entre tantas publicações.

#

ENGAJA
MENTO besourodasilva

10 10 10
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ENGAJA
MENTO

Deu para notar que uma boa CTA deve ser curta, 
atraente e incluir um verbo no modo imperativo (uma 
ordem), né? O melhor é colocar sempre no final de 
uma sequência de Stories, nunca no primeiro slide.

MENSAGEM

CURTA E ATRAENTE
UMA

ORDEM+

4. FAÇA SEU SEGUIDOR AGIR!

Já ouviu falar de CTA? Ou Chamada para Ação? 
Significa induzir os seus seguidores a fazerem algo, 
como visitar o seu site, conhecer sua loja online ou ler 
um novo texto. Algumas CTAs comuns são “Leia 
mais”, “Entre em contato” e “Compre”. 

SEGUIDOR

AÇÃO



5. SABE AS ENQUETES?
E AS PERGUNTAS?
Para saber como anda o seu engajamento e 
ainda aumentá-lo, um bom jeito é aproveitar 
recursos como enquetes, que oferecem duas 
opções de respostas, e as perguntas livres. 
Confere alguns exemplos:

você sabe usar enquete?

ENQUETES:
 
* Se você é manicure, pode perguntar se a 
seguidora conhece a nova cor de esmalte que 
está na moda, com “sim” ou “não” de resposta. 
Depois de algumas horas, você pode postar um 
novo slide com a resposta.

* Se você tem uma academia, pode perguntar se 
o seguidor prefere ouvir música agitada ou 
calma enquanto faz exercício. 

* Se você faz cupcakes, pode perguntar onde foi 
a última vez que o usuário comeu um, se foi em 
uma festa ou para consumo próprio.

ENQUETES
PERGUNTASAÇÃO



5. SABE AS ENQUETES?
E AS PERGUNTAS?

PERGUNTAS - “FAÇA UMA PERGUNTA PARA 
MIM”

 
* Se você é cabeleireira, pode perguntar: “Qual 
dica de beleza você quer saber?”

* Se você trabalha com cervejas artesanais, uma 
sugestão é: “O que você quer saber sobre 
harmonização de cervejas?”

* Se você tem uma pet shop, pode questionar: 
“Qual dica de adestramento você precisa?”

Além de você conhecer o seu público-alvo 
melhor, você vai ter uma ideia de como anda seu 
engajamento, com base na quantidade de 
seguidores que viram seus Stories e quantos 
responderam. E ainda fortalecer o 
relacionamento da marca com os usuários! 
Legal, né?

ENQUETES
PERGUNTAS



6. APROVEITE OS DESTAQUES
DOS STORIES

Você teve um trabalhão para criar Stories incríveis e 
eles só duraram 24 horinhas... Nada disso! É só usar os 
Destaques do Stories para eternizá-los. 
Faz assim: abra a guia que fica no seu Perfil (abaixo 
da descrição e acima das fotos) e clique no sinal “+” 
para adicionar um novo destaque. 
Aí,  você pode selecionar os conteúdos antigos, que 
devem ser separados em categorias e ganhar uma 
“capa” que, claro, combine com a sua marca.
Mas tem que pensar bem quais conteúdos vão ser 
destacados. Escolha aqueles que sejam “atemporais” 
e que gerem valor aos seus seguidores. Por exemplo, 
receitas sem glúten, cortes de cabelo da estação, 
avaliações de clientes... 
Dessa forma, seus seguidores podem ver seus 
melhores Stories o tempo todo!

12:00

DESTAQUES
STORIES



BOAS
VENDAS

besourodasilva

Boas
Vendas!

Agora que você já sabe tudo sobre o Instagram 
Stories, prepare-se para ver o seu negócio 
bombar cada vez mais! 


