
Instagram: a influência e o 
poder da imagem

Estratégias e Práticas



1. O Instagram é a 3ª plataforma de 
social media mais usada no planeta.  

Já atingiu os mil milhões de utilizadores.



Instagram em 
números
2. De acordo com dados do Pew Research 
Center 2 em cada 3 adultos (dos 18 aos 29 
anos) que usam plataformas de social media, 
usam Instagram.



Instagram em números

3. 80% das contas de Instagram criadas 
seguem pelo menos uma marca ou 
organização. 200 milhões de instagrammers 
visitam perfis de negócio diariamente.



Instagram em números
 2 milhões de anunciantes mensais. 



Instagram 
em números
5. Fotografia com mais likes é…de 
um OVO. Tem 53 milhões de 
gostos e bateu a fotografia de 
Kylie Jenner anunciando o 
nascimento da sua filha. 

 Há 4.2 mil milhões de likes 
diários. O recorde foi batido em 
10 dias.



Instagram em 
números
6.De acordo com o SproutSocial, em  
termos globais a melhor hora para 
publicar será entre as 10h00 da manhã e 
as 15h00, mas uma análise deve ser 
sempre realizada, pois dependerá da 
audiência.



Instagram em números

7. Post com vídeo têm 38% mais engagement 
do que fotografia - métrica mais relevante nas 
plataformas de social media.



Instagram em 
números
8. Mais de 100 milhões de fotografias são 
partilhadas diariamente.



Instagram em 
números
9. 1/3 das instastories mais vistas são de 
empresas, negócios ou organizações - que 
pelo uma vez por mês fazem um 
publicação. O instagram é a plataforma 
preferida dos Millennials para verem 
stories.



Instagram em 
números
10. A #hashtag mais popular é #love



Instagram em 
números
11. Em média, utilizadores a nível global, 
passam 53 minutos no instagram.



Apps para o 
Instagram

Apps d edição de vídeo e fotografia, 
filtros, gifs, time lapse criam valor aos 
conteúdos postados no Instagram. 



O primeiro passo é 
definir o meu perfil
Usar um #hashtag na Bio, pode ser 
particularmente útil, pois também é 
indexado nos motores de pesquisa. 
Na página de perfil do Instagram, 
posso começar também a definir os 
temas para as stories.



Follow - Like - 
Comment - Answer
Devemos seguir, fazer likes, comentar outras páginas 
similares / ou dos nossos seguidores. Estar no 
instagram deve significar fazer parte da conversa e 
estar ativo. 



#hashtags, tagging 
e geolocation

Podemos usar até 30 #hashtags. Há quem defenda usar 
todas. O número a rondar os 10 já será equilibrado.  

Devo fazer @tag (identificar outros instagrammers) 
sempre que possível. 

O mesmo se passa com a geolocalização.



Rotina diária

1. Postar uma fotografia 

2. Postar 1 Boomerang - Story Temática 

3. Postar uma Story ou um Live 

4. Seguir 40/50 pessoas 

5. Gostar de 100 imagens 

6. Comentar os melhores posts 

7. Passar mais tempo no instagram dos meus 
seguidores, do que na minha página. 

8. Ponderar o unfollow a quem não nos 
segue.



Exercício 1 -  
Definir a “persona”
Por que motivo estou/a minha organização está no Instagram?

Quem é a a minha audiência e que audiência quero conquistar?

Que temas seguem? São apaixonados por? Como escrevem essas pessoas?

Quais os conteúdos de que gostam mais? Quais as hashtags que usam?

Qual o mood? Usam tons de azuis mais frios ou tons mais quentes? 

Quem são os principais influenciadores



Tasker (2018)



O Instagram é sobre 
momentos e não sobre 
coisas
Exercício 2 

Fazer uma lista de momentos que 
merecem ser documentados. 



Planear os conteúdos 
é essencial.
Plataformas de agendamento 
como o Hootsuite, SproutSocial, 
Swonkie entre outras permitem 
uma fácil gestão de todas as redes 
e fornecem relatórios de 
desempenho.  



O conteúdo 
tem de ser 
relevante…



Há um desejo de querer 
pertencer…



Emoção e Humor são apelos 
irrestíveis no Instagram



Qualquer fotografia conta uma 
história… (Quem, o quê, 

quando e porquê)



Instastories uma rede, 
dentro da rede



Nas stories a primeira 
regra é ser humano…



Depois, partilhar pequenas 
doses de conhecimento…



Temos que ter algo a 
oferecer…



Um poll deve ser divertida, 
e não encaminhar para sim 
ou não…



Podemos partilhar um 
problema e pedir ajuda…



Fazer um review…



E ganharmos coragem para fazermos 
um “Live”…As stories são ótimas para 
o treino (desaparecem em 24h)



Podemos fazer um 
“behind the scenes”



E partilhar conteúdo 
que vimos e gostamos.



Podemos estar menos 
preparados, ser mais caóticos… 
os jovens preferem…



Estabelecer ligação com influenciadores 
para criar uma maior comunidade….



Miles (2019)
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