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Introdução

O Instagram é um aplicativo gratuito para download,
pertencente ao Facebook Inc. Foi desenvolvido com o
foco voltado para o compartilhamento de conteúdos
visuais, como fotos e vídeos.

O objetivo do material apresentado, é auxiliar ao
franqueado como configurar uma conta profissional e
como utilizar os principais recursos da ferramenta para
venda, abordagem e prospecção. O conhecimento
obtido pode ser implantado tanto na própria empresa,
quanto na empresa do seus clientes. No entanto, esse
material é de uso exclusivo para a franquia, conforme
escrito na cláusula 10.1 da COF e não pode ser
compartilhado.

As informações contidas são referentes a versão
123.1 Android e a versão 123.1 para Iphone, existindo
variações entre as contas. Todo conteúdo foi baseado
no FAQ, disponível no site da instituição.

Equipe Network Organic
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O que é Instagram?
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O Instagram é uma das redes sócias mais populares do
Brasil e do mundo. O aplicativo permite o compartilhamento
de fotos e vídeos entre seus usuários.

Se para os usuários essa mídia é o local favorito para curtir e
compartilhar fotos e vídeos, para empresas representa uma
oportunidade para se aproximar do público.

Segundo o Instagram (2019), são mais de 1 bilhão de
usuários ativos, sendo o seu engajamento 15 vezes mais que
em outras plataformas.

O Brasil é o país que ocupa a terceira posição no ranking de contas, com mais
de 72 milhões de brasileiros cadastrados na ferramenta, sendo mais de 25
milhões de perfis profissionais. O primeiro lugar é ocupado por EUA com 116
milhões e em segundo a Índia com 73 milhões de contas.

A característica que mais chama a atenção é o foco, voltado ao conteúdo

visual. Assim, o usuário pode compartilhar suas fotos e obter seguidores,

que são aquelas pessoas que decidem receber as suas atualizações. E em

meio a essa relação, estão as interações, ações permitidas pelo Instagram,

como as curtidas, comentários, marcações e directs.



Publicidade no Instagram
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Por que devemos investir  no Instagram?

Veiculação otimizada: O sistema de veiculação redireciona suas publicações
para as contas que tem interesse no em seu nicho de mercado pelo menor
custo.

Públicos envolvidos: Muitas pessoas acessam o Instagram em busca de
inspiração e informação. Novos formatos de anúncio como o Instagram
Stories são uma oportunidade significativa para os anunciantes. Aliás, um
terço dos stories mais vistos são de empresas.

Dados para analise: Dentro do aplicativos, você consegue obter várias
informações sobre desempenho da sua conta. Dados como interações,
crescimento, faixa etária e localização de pessoas que acompanham sua
conta também estão incluídas.



O Aplicativo Instagram

Instalação do Instagram no Celular

Acesse a loja virtual do seu aparelho, caso seja Iphone procure
por App Store , se for Android por Google Play .

Pesquise por Instagram e faça a instalação do aplicativo.

Link para Download

ou
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O download e o uso do aplicativo são gratuitos, porém
existem recursos voltados para venda e propagandas que
necessitam de pagamento.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://apps.apple.com/app/instagram/id389801252?vt=lo


Criando conta no aplicativo
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Criando conta no computador

Para criar uma conta do Instagram pelo aplicativo:

1. Baixe o aplicativo do Instagram na App Store (iPhone) ou Google Play Store (Android).

2. Depois de instalar o aplicativo, toque no icon do Instragram para abri-lo.

3. Toque em Cadastrar-se com email ou número de telefone (Android) ou Criar nova conta

(iPhone) e insira seu endereço de email ou número de telefone (que exigirá um código de

confirmação), toque em Avançar. Também é possível tocar em Entrar com o Facebook

para se cadastrar com sua conta do Facebook.

Se você se cadastrar com o email ou número de telefone, crie um nome do usuário e uma

senha, preencha as informações do perfil e toque em Concluir. Se você se cadastrar com o

Facebook, será necessário entrar na conta do Facebook, caso tenha saído dela.

Para criar uma conta no Instagram usando um computador:

1. Digite instagram.com no seu navegador de internet.

2. Informe seu endereço de email, crie um nome de usuário e uma senha ou clique em

Entrar com o Facebook para se cadastrar com a conta do Facebook.

3. Caso queira se inscrever com um email, clique em Cadastre-se. Se você se cadastrar com

o Facebook, será necessário entrar na conta do Facebook, caso tenha saído dela.

Se você se cadastrar com o email, insira seu endereço de email corretamente e escolha

um endereço de email ao qual somente você tenha acesso. Se você sair e se esquecer da

senha, precisará acessar seu email para recuperar a conta do Instagram.
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Migrando uma conta pessoal
para uma conta profissional

O perfil profissional no Instagram ajuda seus clientes a se conectarem ao seu negócio. Ao

converter em um perfil profissional, você poderá incluir mais informações sobre seu negócio

no seu perfil. Por exemplo, é possível adicionar um número de telefone, um endereço de e-

mail e o endereço físico da empresa.

Além disso, ao fazer a conversão para um perfil profissional, você passa a ter acesso à

analises e métricas da sua conta. Essas informações ajudam a saber mais sobre seus

seguidores e quanto seu público interage com seu conteúdo.

Instruções:

Para converter sua conta em um perfil profissional:

1. Acesse seu perfil e toque em  no canto superior direito.

2. Toque em Configurações.

3. Toque em Conta.

4. Toque em Mudar para a conta profissional.

5. Toque em Empresa.

6. Se desejar, siga as etapas para conectar sua conta profissional a uma Página do Facebook
associada à sua empresa. Essa etapa é opcional e facilitará o uso de todos os recursos
disponíveis para empresas na família de aplicativos do Facebook. No momento, somente
uma Página do Facebook pode ser conectada à conta profissional.

7. Adicione detalhes, como a CATEGORIA da empresa E INFORMAÇÕES DE CONTATO.

8. Toque em Concluir.
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A partir de agora, daremos ênfase de como utilizar o mídia social no modo profissional.
Todas informações adiante serão demonstradas utilizando o celular.

Introdução Instagram App

Barra de Navegação

Para navegar nas principais funções do Instagram, é necessário ter conhecimento
sobre a Barra de Navegação. Está localizada na parte inferior do aplicativo
independente da plataforma utilizada, seja ela IOS ou Android. Na versão atual, 123,0,
possui cinco sequencias de ícones, sendo eles:

Home - Início: Mostra um feed com as fotos publicadas por
você e pelos seus amigos. Você pode curtir e comentar,
interagir com as publicações.

Pesquisar e Explorar: Permite encontrar outras contas e

visualizar publicações de contas que você ainda não

segue. Além de tópicos organizados por temas.

Câmera: A Câmera permite que você publique fotos e vídeos
e compartilhe-os no Feed

Atividades: A guia Atividade mostra as interações de outros
usuários com a sua conta. Exemplo quem curtiu sua foto,
quem comentou em um vídeo, quem começou a te seguir.

Perfil: Em perfil mostra sua biografia e suas publicações do
Instagram. É também onde você pode editar as informações e
alterar as configurações da conta.

Barra de Navegação
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Home - Início

Mostra um feed com as fotos publicadas por você e pelos seus amigos. Você pode
curtir e comentar, interagir com as publicações. Nele também está disponível a sua caixa
de mensagem, opção para adicionar storie, IGTV e visualizar os stories das contas que
você segue.

Direct – Ícone para visualizar sua caixa de

mensagens. A bolinha vermelha significa que

existem novas mensagens.

IGTV – permite que você adicione e visualize o IGTV de

outas contas.

Stories – Botão para gravar stories.

Cada foto exibida, significa que a conta

possui stories disponíveis para

visualização.

A bolinha vermelha sempre terá o objetivo

de informa a existência de novas

notificações, por exemplo mensagens no

direct.

Feed - Ao abrir o Instagram ou atualizar o

feed, as fotos e os vídeos serão exibidos de

acordo com o algoritmo de relevância

Instagram. Além de ver o conteúdo de

contas e hashtags que a conta segue,

também poderá ver contas sugeridas e

anúncios relevantes.



Gerenciar mensagens na caixa de entrada (Direct)

Seu perfil profissional no Instagram possui uma caixa de entrada mista, a qual mostra mensagens de
pessoas que entraram em contato através do seu perfil, inclusive de clientes em potencial. Você pode separar
por pastas e classificar sinalizando-os, para depois filtrar as mensagens facilitando o gerenciamento da sua
caixa de entrada e a interação com clientes em potencial.

Caixa de Entrada Principal, Geral , Solicitações de Mensagens e Sinalizar.

Como utilizar o filtro de mensagens.

Ao usar o Instagram Direct no seu perfil profissional, é possível filtrar as conversas por pastas, Não lidos e
Sinalizados.

Para filtrar as mensagens, clique no ícone de filtro no campo de pesquisa. Será exibido Caixa de Entrada,
Não lidos e Sinalizados.

Como utilizar as pastas e mensagens sinalizadas
Durante o curso online, serão apresentados sugestões de como usar as pastas e as sinalizações. O objetivo

no Instagram é fazer prospecção e levar os possíveis clientes para o Whatsapp Business. Portanto por
exemplo, você pode classificar por Potencial de Cliente, Vendas Concluídas ou não, Número do Whatsapp
salvo, ficando a critério do franqueado como realizar o gerenciamento dessas mensagens.
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Solicitação: Mensagens de usuários que entraram em contato

pelo direct e que sua conta não o segue. Ao clicar sobre a

mensagem você terá a opção de Bloquear, Excluir e Aceitar,

caso aceite, é necessário escolher para qual pasta a conversa

será enviada.

Principal: É a principal pasta, todas as mensagens serão

direcionadas primeiramente para esta pasta.

Geral: Pasta secundária, para as mensagens serem incluídas

nessa pasta, basta entrar na conversa, clicar no ícone de

informações e clicar em Mover para Geral. Por meio desse

mesmo caminho é possível reenviar a conversa para pasta

principal.

Sinalizado: Para sinalizar, abra a conversa, clique no ícone de

bandeira (Iphone) / estrela (Android).

Na pasta, ela será sinalizada com triangulo colorido no canto

direito da conversa.
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Pesquisa e Explorar

Permite encontrar outras contas e visualizar publicações de contas publicas que você
ainda não segue. Além de tópicos organizados por temas.

As publicações são selecionadas automaticamente com base em parâmetros como
as contas que você segue ou as publicações que você curte.

Pesquisar - Permite pesquisar por nome, localidade e hashtag

Tópicos Organizadores

Prospecções de Clientes

É através dessa página que será
realizada a busca dos clientes. Não
esqueça em aplicar as instruções
obtidas durante o curso, como o IPC –
Impressão Pré Cliente.
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Câmera

A Câmera permite que você publique fotos e vídeos e compartilhe-os no Feed.
É possível escolher uma foto ou vídeo a partir do álbum do seu celular, ou tirar uma

foto/vídeo com o próprio aplicativo.
Informações como legenda, localização, hashtags, marcações e menções de outra

conta, geram credibilidade e consequentemente aumenta o alcance da sua publicação.

Álbum para pesquisar o arquivo.

Após escolher a imagem, clique em Avançar para

concluir o processo.

Biblioteca permite adicionar uma imagem

já salva no celular. Fotos e vídeos permite

fazer o registro com o aplicativo.
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Os clientes se envolvem com as publicações quando elas têm diversos elementos visuais diferentes. Para 
publicar sua próxima foto ou vídeo, clique em Criar publicação ou siga estas etapas para criar sua próxima 

publicação

Como publicar no Instagram

Instagram

Para compartilhar sua próxima foto ou vídeo:

1. Abra o aplicativo e clique em na parte inferior da tela.

2. Para carregar uma foto da biblioteca do celular, toque
em Biblioteca (iOS) ou Galeria (Android) na parte inferior da tela e
selecione a foto que deseja compartilhar.

3. Para tirar uma foto ou criar um vídeo, toque em Foto ou Vídeo,
na parte inferior da tela. Toque em para alternar as câmeras
frontais com as traseiras e selecione para ajustar o flash.

4. Experimente as ferramentas de filtro e edição até você estar
satisfeito com sua foto ou vídeo. Em seguida, clique em Avançar.

5. Escreva uma legenda curta, inclua tags ou hashtags relevantes e
selecione outras plataformas para compartilhar sua publicação em
outros locais e alcançar mais pessoas. Clique em Compartilhar.

Edite Fotos e Vídeos
É importante dar a suas fotos uma aparência consistente conforme você amplia a presença de sua empresa 

no Instagram. Use estas dicas para usar os recursos de edição de fotos do Instagram:

• Depois de tirar ou carregar uma foto ou um vídeo, é possível
editar o conteúdo aplicando filtros. Toque no filtro a aplicar, ajuste a
intensidade com a barra deslizante e, por fim, toque em Concluir
para salvar.

• Toque em Brilho para tornar a foto mais clara ou mais escura.

• Toque em Contraste para tornar as áreas claras da foto ainda
mais claras e as áreas escuras ainda mais escuras.

• Toque em Saturação para aumentar ou diminuir a intensidade
das cores da imagem.
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Veja a seguir algumas dicas para publicações

Crie elementos visuais de alta qualidade

Tire fotos ou vídeos de qualidade com o celular
em um local bem iluminado. Chame a atenção
para suas fotos com aplicativos como Layout,
Boomerang ou Hyperlapse.

Crie uma marca

Use seu logotipo, cores ou produtos para criar
uma personalidade para sua empresa. Isso ajudará
a criar um visual e uma experiência consistente em
todos os seus conteúdos.

Publique regularmente

Faça com que os clientes lembrem
imediatamente de sua empresa publicando
regularmente. Quanto mais você publicar no
Instagram, maior será o número de interações
(curtidas, compartilhamentos, visitas ao perfil
etc.). Experimente publicar pelos menos de duas
a três vezes por semana, para que as pessoas se
lembrem sempre da empresa
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Inspire-se nessas ideias divertidas

As publicações facilitam a comunicação e o compartilhamento de atualizações com os 
clientes e com a comunidade. Você tem um espaço aconchegante ou um mural atraente para 
tirar selfies? Use suas publicações para capturar a singularidade de seu espaço ou produtos e 

atraia pessoas para sua loja ou site.

Destaque seus funcionários
Apresente seus funcionários à comunidade.

Apresente seus produtos
As imagens mais atraentes, normalmente, são as
mais simples. Tire uma foto de seu produto em
um plano de fundo simples.

Mostre os bastidores
Mostre às pessoas um lado de sua empresa que
os usuários dificilmente veem.

Destaque seus clientes
Marketing de Influências : Mostre a seus clientes
de sucesso, essa técnica potencializa gera
credibilidade aos negócios.

Use hashtags em alta
Use hashtags para alcançar as pessoas que já
seguem você com mais facilidade. Se você tem
um salão de cabeleireiro, as hashtags poderiam
ser #manicure ou #penteados. Lembre-se de que
hashtags mais específicas vão alcançar um
público mais direcionado.

Faça uma pergunta
Incentive a interação com sua empresa fazendo
uma pergunta à comunidade na legenda.

Instagram
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Atividades

A guia Atividade mostra as interações de outros usuários com a sua conta.
Exemplo : quem curtiu sua foto, quem comentou em um vídeo, quem começou a te

seguir, marcações ou menções e etc.

Não abordaremos nesse manual informações

sobre Promoções. Para mais informações acesse o

site da instituição.

www.facebook.com/business/ads/instagram-ad

Utilizado para marcar um parceiro de negócios

quando publicarem conteúdo de marca. Isso

significa que essas contas têm um relacionamento

comercial com o parceiro de negócios

mencionado e que são compensadas de alguma

forma pela publicação.

Conteúdo o qual a

conta foi marcada ou

mencionada.

http://www.facebook.com/business/ads/instagram-ad
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Perfil

O perfil mostra sua biografia e suas publicações do Instagram. É também onde você
pode editar as informações e alterar as configurações da conta.

A partir da página de perfil é possível obter as principais informações em relação o
conteúdo, alcance e impressões das publicações e informações sobre o público da
conta.

Menu para Configurações

Configurações de Privacidade

Configurações de Segurança

Informações Estratégicas

Sua Atividade

Salvos

Editar informações do seu perfil como:

Alterar foto

Nome da Conta

Nome do Usuário

Site

Bibliografia

Informações para contato

Suas publicações. Ao clicar em uma

publicação, é possível obter informações de:

Curtidas

Comentários

Compartilhas por direct

Salva em outra conta.

Destaques dos Stories. Local onde são

salvos os stories, separados por álbuns.

Permite que outros usuários visualizem o

story após 24 horas.
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Criar Stories é uma ótima forma de envolver as pessoas com sua empresa. 

Os Stories representam um formato de criativo imersivo que permite que as
pessoas do Facebook, Instagram e Messenger visualizem e compartilhem momentos
por meio de fotos e vídeos que desaparecem (a não ser que sejam salvos) após 24
horas. O WhatsApp tem um recurso similar chamado de Status do WhatsApp:

• Mais da metade das pessoas no Instagram no mundo todo usa os Stories e o 
feed diariamente.

• Mais da metade das pessoas pesquisadas e que usam o Stories afirmaram fazer 
mais compras online por conta disso.

• 68% das pessoas que participaram da pesquisa afirmaram usar stories em três 
ou mais aplicativos ao menos uma vez por semana.

Instagram Stories

Instagram

Fonte: https://www.facebook.com/business/help/329494947852688?id=2331035843782460

https://www.facebook.com/business/help/329494947852688?id=2331035843782460
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Ferramentas do Story
Principais ferramentas para customizar os Stories

1. Abra o aplicativo e clique em na parte inferior da tela.

2. Clique na câmera no canto superior esquerdo.

3. Agora você está com o Stories aberto;

4. Clique no botão branco para tirar uma foto. Mantenha-o
pressionado para criar um vídeo OU;

5. Deslize o dedo para cima da tela para compartilhar foto e vídeo
da sua galeria ou clique em um quadradinho no canto esquerdo
inferior;

6. Ao lado botão de tirar foto, existem filtros caso deseja utilizar.

7. Na parte inferior existem várias ferramentas para criar strories,
como o “boomerang” e o “superzoom”. O “ao vivo” é utilizado
para compartilhar vídeo em tempo real;

8. Após tirar ou selecionar o arquivo que deseja postar, clique em
Enviar para e depois compartilhar.

Como criar story no Instagram

Filtros

Configurações 

do story Flash Sair

Galeria de 

fotos
Customização 

de stories

Trocar câmera

Botão de 

tirar foto ou 

gravar

Inserir texto

Permite desenhar

Cancelar 

Story

Atalho para 

compartilhar 

apenas no 

Story da conta

Permite selecionar 

para quem deseja 

enviar. 

Salva o arquivo 

no celular

Customização 

automática do story

Arrasta para cima: Liberado apenas para contas com mais de 10 mil seguidores. Permite

adicionar um link.

Marcar parceiro de negócio: Ainda em desenvolvimento permite marcar outra conta a qual

também terá acesso as métricas.

Filtros de 

cores

Outras 

opções 

OUTRAS OPÇÕES



Criar destaques do stories
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Configurações do Story

Você pode adicionar stories para que eles sejam exibidos no seu perfil como destaques, mesmo 
depois de desaparecerem. Os destaques aparecem abaixo da sua foto do perfil.

Acesse: Pagina Inicial > Menu de Configurações > Configurações > Privacidade > Story

OPÇÕES DISPONIVEIS

• Ocultar story de: Permite ocultar stories e seus vídeos ao vivo de pessoas
específicas.

• Melhores amigos: Permite compartilhar stories apenas com as contas que
estiverem nessa lista.

• Permissões de quem pode responder seus stories.

• Configurações de como deseja salvar seus stories.

• Permissões para compartilhamento do seus estories.

Observação: os stories adicionados como destaques permanecerão visíveis dessa forma até
serem removidos, mesmo depois de o story original ter desaparecido. As pessoas com
permissão para ver seu story também podem ver seus destaques.

Para adicionar um story a um destaque:

1. Acesse seu perfil e toque em Destaque abaixo do nome de usuário e da biografia.

2. Toque para selecionar o story ou os stories que deseja adicionar aos destaques e, em
seguida, toque em Avançar.

3. Toque em Editar capa > Escolher uma foto da capa > Concluído.

4. Insira o nome do story para seu destaque. Em seguida, toque em Adicionar (iPhone) ou
em Concluir (Android). Você pode adicionar mais fotos ou vídeos ao seu destaque a
qualquer momento. Toque e mantenha pressionado o destaque; depois, toque em Editar
destaque.
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Dicas criativas para Stories
Você pode usar stories para levar seus clientes aos bastidores, mostrar as atividades diárias 

do seu negócio e conectar-se aos clientes de maneira honesta e autêntica. Você também 
pode promover os stories que compartilha no Instagram para alcançar pessoas além de seus 

seguidores. Veja algumas dicas de criativo para começar:

Faça valer a pena
Os stories duram somente 15 segundos, o
que significa que você precisa expressar seu
ponto de vista rapidamente.
Recomendamos mostrar sua marca ou
empresa em três segundos ou menos. Você
pode usar texto nas promoções dos stories,
mas será melhor usar uma imagem ou
vídeo vertical para se destacar e capturar a
atenção do seu público.

Saiba sua meta
Sua meta é promover seu produto?
Experimente compartilhar os bastidores
de uma remessa que você acabou de
receber. Mantenha o foco da sua
promoção no centro do criativo do
anúncio. Mas não informe o preço,
anúncios que não incluem preços
específicos apresentam melhor
desempenho para compras e
reconhecimento de marca.

Instagram

Seja original
Ao promover um story no Instagram, use
conteúdo original. Evite usar emojis, GIFs e
figurinhas desnecessárias. Utilize sons,
descobrimos que a maioria dos stories com
narração ou música geram resultados
melhores em comparação com os anúncios
sem som

Mostre, não conte
Use um story para mostrar como usar seu
produto. Tutoriais ou vídeos que mostram
pessoas usando seu produto de maneira
divertida e criativa demonstraram atrair a
atenção das pessoas

Arraste para cima e Marcações
Use essas opções para interligar link de sites e

marcar outras contas. Faça seu público
realizar ações de maneira estratégica



Configurações da Conta pelo Aplicativo
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Menu do Perfil

A seguir, iremos estudar as funções mais relevantes da ferramenta para o
franqueado. Não iremos abordar informações referentes a Criador de conteúdo,
Pagamento e Anúncios, para essas informações acesse o FAQ da instituição.

Acesse a Conta profissional >  Perfil > Menu para configurações

Configurações: Pagamento, informações e

configurações de privacidade e segurança da

conta.

Itens arquivados: Publicações e Stories que

foram arquivados e estão oculto no seu

perfil.

Informações: Dados estratégicos relevantes para

acompanhar o andamento e desenvolvimento da

conta.

Sua atividade: Informa o tempo médio que você

passou por dia usando o aplicativo do Instagram

no dispositivo na última semana.

Tag do nome: Mesmo ideia do QR Code,

permite personalizar a TAG, o mesmo pode ser

utilizado em cartões para facilitar a localização

do perfil.

Salvo: Seção privada com todas as publicações

que foram salvas.

Melhores amigos: Lista personalizada

contendo contas específicas. As contas não serão

notificadas quando você as adicionar ou as

remover da lista, mas as pessoas da sua lista de

melhores amigos saberão que estão nela, mas

não poderão ver quem mais faz parte dela.

Permite filtrar quem você deseja que veja seus

Stories.

Encontrar pessoas: Faz a sincronização da

lista de contatos cadastrada no telefone,

sugerindo as seguir.

Abrir o Facebook: Irá redirecionar para a

página cadastrada e configurada na rede

social Facebook.



Configurações do Perfil
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Configurações

Nessa janela, estarão disponíveis informações referente as notificações que
aparecem dentro do aplicativo, configurações pagamento e anúncios, privacidade da
conta, segurança, ajuda para tirar dúvidas e em sobre, informações da política e termos
de uso.

Acesse a Conta profissional > Perfil > Menu para configurações > Configurações

Segurança: Contém informações sobre o

acesso e uso da conta. Uma conta da empresa

é imprescindível ter controle dos acesso.

É possível obter informações como:

Senha

Atividade de login

Informações login salvas

Autenticação de dois fatores

E-mails do Instagram

Dados e Históricos do uso da conta

Ajuda: Esse item irá te redirecionar para o

FAQ do Facebook, nele você terá as

informações atualizadas e poderá sanar as

dúvidas que não foram explicadas no manual

disponibilizado pela Network Organic.

Criador de conteúdo: Possui a opção

Respostas Rápidas, permite que salve as

respostas para as perguntas que recebe com

mais frequência.



Respostas Rápidas
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As respostas rápidas do Instagram são mensagens prontas que você pode deixar
salvas para usar na hora de responder alguém pelo direct. Cada mensagem é salva com
um atalho, para facilitar a procura e evitar confusões na hora de usar.

O novo recurso foi implementado para reduzir o tempo de trabalho de quem precisa
lidar com muitas mensagens repetitivas.

As respostas rápidas não são automações, ou seja, não são mensagens enviadas
automaticamente. Para que ela seja enviada, o usuário precisa selecioná-la
manualmente.

Configurando Respostas Rápidas

Clique no + ou em Nova resposta rápida para configurar sua primeira mensagem. O
que estiver em Mensagem é todo o texto que vai aparecer para o cliente. Já em Atalho,
você deve escolher uma palavra ou termo que identifique aquela resposta, facilitando o
processo de busca na hora de responder alguém. A descrição de Atalho não fica visível
para as outras contas.

Acesse Perfil > Menu para configurações > Configurações > Criador de Conteúdo > Respostas Rápidas

Ou

Acesse  Perfil > Menu para configurações > Configurações > Empresa > Respostas Rápidas
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1. Abordagem / Primeiro contato:

Olá, vi que você utiliza o perfil de maneira profissional e está se engajando nas
mídias também, achei seu perfil muito interessante. Parabéns!!!

Fiz uma análise rápida da sua conta e acredito que posso te ajudar MUITO para
alcançar mais resultados nas mídias, aumentando sua visibilidade e engajamento na
plataforma.

Hoje presto consultoria e auxílio muitas pessoas do seu ramo de serviço. Se tiver
interesse, posso explicar melhor.

2. Solicitação do Whatsapp:

Poderia me passar por gentileza seu Whatsapp sem compromisso? Por lá é mais
fácil para encaminhar os arquivos, como documentos, fotos, vídeos e explicar melhor
sobre os serviços.

3. Despedida / Agradecimento:

Ok. Muito obrigado/ obrigada.
Vou te chamar por lá e conversamos melhor.
Até mais.

4. Informações sobre o produto:

Olá, tudo bem? Poderia me passar por gentileza seu Whatsapp? Por lá é mais fácil
para encaminhar os arquivos, como documentos, fotos, vídeos e explicar melhor sobre
os serviços.

Sugestões para Respostas Rápidas
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Como Usar Respostas Rápidas na Prospecção. 

Após as Respostas Rápidas serem cadastradas, ao encaminhar uma mensagem, siga
os seguintes passos:

1. Clique no MAIS , Localizado próximo ao local para digitar o texto.

2. Clique no Atalho de para Respostas Rápidas.

3. Selecione a mensagem que deseja.

4. Clique em Enviar.

5. Ou Digite o atalho da mensagem rápida configurada.



Dados Estratégicos e Métricas
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Informações

As Informações do Instagram ajudam a conhecer um pouco mais sobre seus
seguidores e as pessoas que interagem com sua empresa no Instagram. Por exemplo,
você encontrará informações como gênero, faixa etária e localização. Também será
possível ver quais publicações e stories seu público mais visualiza e com quais mais se
envolve. Informações sobre o alcance, as contas alcançadas, sobre as impressões e as
impressões por dia.

Acesse a Conta profissional > Perfil > Menu para configurações > Informações

O que é engajamento :  Engajamento é a média de todos os resultados.

Quais são os resultados ?  É a soma do conteúdo, atividade e público.

Na guia Público, você vê 

informações importantes 

sobre seu público, 

incluindo o aumento de 

seguidores ao longo do 

tempo.

A guia Conteúdo

permite que você veja

o desempenho de

publicações, stories e

promoções.

Na guia Atividade, rastreie

as impressões, o alcance e as

interações por semana.



Dados Estratégicos do Conteúdo
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Conteúdo

Informações referentes a publicações, stories e promoções.
Nesta guia, é possível coletar dados mais direcionados de cada publicação. Além de te

mostrar quantos posts você fez durante a semana, o Insights também os organiza por
impressões ou alcance, como você preferir.

Também é possível comparar com períodos anteriores (de 7 ou 14 dias) e coletar
dados dos stories e das promoções.

Acesse a Conta profissional > Perfil > Menu para configurações > Informações > Conteúdo

Visão geral

Possui um conjunto de informações que mostra o número total de publicações e
stories que foram criadas na semana.
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Publicações

Para obter informações sobre as publicações acesse:
Conta profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Conteúdo.

São publicações no feed ordenadas pelo número de vezes que foram
vistas. Clique em Ver tudo para obter mais informações.

Filtros para Análise das Publicações
Localizado na parte superior da guia, com filtro padrão de Todos, 1 ano e

Impressões em ordem crescente. Toque para alterar.

As três ultimas 

publicações.

Tipo de publicação:
Todos

Fotos

Vídeos

Publicações em carrossel

Publicações de compra

Período:
7 dias

30 dias

3 meses

6 meses

1 ano

2 anos

Interação:
Alcance

Cliques no site

Comentários

Como Chegar

Compartilhamento

Curtidas

Emails

Envolvimento

Impressões

Ligações

SMS

Salvamento

Seguidas

Visitas no perfil
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1. Clique na publicação que deseja analisar.

2. Depois clique em Ver informações.

3. Será exibido uma nova guia com todas

as informações e métricas.

Entendendo os dados da 

publicação

INTERAÇÕES

Conjunto de informações que mensura as ações que as

pessoas executaram quando interagem com a sua conta.

Visitas ao perfil: Número de vezes que seu perfil foi

visualizado

Cliques no site: Número de toques no site do seu perfil

DESCOBERTAS

Conjunto de informações que mensura a quantas

pessoas veem seu conteúdo e onde elas o encontram.

Impressões: Número total de vezes que sua publicação

foi vista.

Alcance: Número de contas únicas que viram a sua

publicação. A métrica de alcance é uma estimativa e talvez

não seja exata.

Seguidores: Número de contas que começaram a seguir

você.

Análise das informações de uma publicação.

Esta opção está tanto disponível acessando a Guia Perfil 

como em Informações > Conteúdo > Publicação.  

LEGENDA

Curtidas

Comentários

Compartilharam por direct

Salvaram a publicação
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Stories

Para obter informações sobre as publicações acesse:
Conta profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Conteúdo.

É o local onde também exibe os stories ativos, ou seja, públicos por 24

horas. Os stories inativos, ficam visíveis somente para a conta e suas

informações são exibidos nessa guia. Para storys que atingirem mais de 14

dias postados, deverão ser consultados em Itens Arquivados.

Nº de visualizações

Clique em Ver tudo para exibir 

todos os stories já criados.

Filtros para Análise dos Stories
Localizado na parte superior da guia, com filtro padrão de Alcance e 14 dias,

em ordem crescente. Toque para alterar.

Tipo de interação:
Alcance

Cliques no link

Cliques no site

Como chegar

Compartilhamento

Emails

Encaminhamento

Impressões

Ligações

Próximo story

Respostas

SMS

Saídas

Seguidas

Visitas ao perfil

Voltar

Por período:
24 horas

7 dias

14 dias
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1. Clique no story que deseja analisar.

2. Ao ser exibido, arraste o para cima.

3. Será exibido uma nova guia com todas as

informações e métricas.

Análise das Informações de um Story.

Botões do Story

Configurações do story: Permite configurar

quem pode responder seu stories, bloquear

pessoas para que elas não os visualizem,

como deseja salvar e arquivar e sobre

questões de compartilhamento.

Salva uma cópia do story

no celular.

Fecha a janela.

Exclui o story.

Publica o story no feed.

Salva uma cópia do

story no celular.

Promover story

Lista de contas que 

visualizarão o story, disponível 

apenas enquanto o story

estiver ativo (24hrs). Após esse 

período está disponível 

apenas a quantidade e a 

opção de adiciona-lo aos 

destaques.

Dados Estratégicos

Apresenta informações 

de interações, 

descobertas e 

impressões.

Esta opção está disponível acessando a Itens Arquivado e em

Informações > Conteúdo > Publicação.  

Quantidade de 

Visualizações
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Entendendo os dados do Story

INTERAÇÕES

Conjunto de informações que mensura as ações

que as pessoas executaram quando interagem

com a sua conta.

Respostas: Número de contas que responderam

seu story.

Toques em figurinhas: Número de vezes que

tocaram em uma marcação ou menção.

Visitas no perfil: Visitaram seu perfil devido ao

story

DESCOBERTAS

Conjunto de informações que mensura a

quantas pessoas veem seu conteúdo e onde elas o

encontram.

Alcance: Número de contas únicas que viram uma

foto ou vídeo no seu story. A métrica de alcance é

uma estimativa e talvez não seja exata.

Impressões: Número total de vezes que uma foto

ou vídeo foi visualizado no story.

Seguidores: Número de contas que começaram a

seguir você.

Voltar: Número de toques para ver a foto ou vídeo

anterior no seu story

Toque para avançar: Número de toques para ver

a próxima foto ou vídeo no story.

Próximo story: Número de toques para o story de

outra conta.



Dados Estratégicos sobre as Interações
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Atividade

É possível coletar dados sobre as interações que suas publicações tiveram nos últimos
7 dias e identificar em quais dias as pessoas interagiram mais com as suas publicações ou
perfil. Caso queira ter os números reais, basta clicar em cima das barrinhas que os
mesmos aparecerão.

Os dados de interações geralmente refletem os dias que você fez mais
postagens versus os dias que você fez poucas postagens ou nenhuma. Por isso, para
analisar esse dado com mais clareza é indicado que você mantenha um ritmo
consistente em postagens (uma por dia, por exemplo). Assim, é possível entender, pelas
interações, quais conteúdos levaram os seguidores a interagirem mais com você.

Chamadas para ação (comentários do tipo “comenta aqui embaixo” no fim do texto ou
arrasta para cima no story) podem aumentar esses números, já que levam os usuários a
falarem no seu post. O atual algoritmo do Instagram rastreia posts que recebem muitas
interações nas primeiras duas horas e automaticamente os inserem na seção Explorar e
para mais contas.

Se você observou um bom resultado em alguma publicação que não tinha chamada
para ação, preste atenção no conteúdo do post: ele pode ser uma dica do que o seu
público mais gosta de ver.

Acesse a Conta profissional >  Perfil > Menu para configurações > Informações > Atividade
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Descoberta

Conjunto de informações que mensura quantas pessoas veem seu conteúdo e

onde elas o encontram

Acesse Conta Profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Atividade

Entendendo os dados

Alcance: Número de contas únicas que viram

qualquer uma das publicações. A métrica de

alcance é uma estimativa e talvez não esteja

exata.

Impressões: Número total de vezes que todas

as publicações foram vistas.

Interações

Conjunto de informações que mensura as ações que as pessoas executaram

quando interagem com a sua conta.

Acesse Conta Profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Atividade

Entendendo os dados

Visitas no perfil: Número de vezes que o seu

perfil foi visualizado.

Cliques no site: Número de toques no site

do seu perfil



Dados Estratégicos sobre o Público da conta
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Público

Parte da ferramenta que possibilita conhecer mais sobre o seu público, o tipo de
conteúdo que ele mais gosta e o melhor horário pra fazer as publicação.

As informação disponíveis ajuda a segmentar seus anúncios no Instagram. Entendendo
as características do seu público, é possível alcançá-lo com muito mais qualidade e
também encontrar mais pessoas parecidas com quem já te segue e interage com você.

Dados demográficos só aparecem em contas com mais de 100 seguidores no perfil.

Acesse a Conta profissional >  Perfil > Menu para configurações > Informações > Público

Crescimento

É possível rastrear como seu púbico cresceu nos últimos 7 dias ou em um só dia. Todos
os números são calculados usando o Horário do Pacífico.

Acesse a Conta profissional > Perfil > Menu para configurações > Informações > Público

Entendendo os dados

Geral: Número de contas que começaram a

seguir você, menos o número de contas que

deixaram de seguir ou saíram do Instagram

no período selecionado.

Começaram a seguir: Número de contas

que seguiram você no período selecionado

Deixaram de seguir você: Esse é o número de

contas que deixaram de seguir você ou

saíram do Instagram no período selecionado.
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Localizações mais relevantes

Os locais onde seus seguidores estão concentrados. Podem ser filtrado por

Cidades ou Países

Acesse Conta Profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Publico

Faixa etária

A distribuição de idade dos seus seguidores. Podem ser filtrado por Todos,

Homem ou Mulheres

Acesse Conta Profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Publico
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Gênero

A distribuição de gênero dos seus seguidores

Acesse Conta Profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Publico

Seguidores

Média de vezes que seus seguidores acessam o Instagram
• Seguidores – Horas : Média de vezes que seus seguidores acessam o Instagram 

em um dia típico
• Seguires – Dias : Os dias da semana quando seus seguidores estão mais ativos.

Acesse Conta Profissional > Perfil > Menu para Configurações > Informações > Publico
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Tempo de Utilização do Instagram
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Sua atividade

Informa o tempo médio que você passou por dia usando o aplicativo do Instagram no 
dispositivo na última semana.

Acesse a Conta profissional > Perfil > Menu para configurações > Sua Atividade



O Instagram pelo Computador

Assim como o Whatsapp Business, a versão Web do Instagram possui algumas limitações,

como por exemplo o envio de mensagens no privado (direct), porém existem outras

funcionalidades que estão somente pelo computador, exemplo desativar uma conta e

principalmente informações como número de curtidas e visualizações de publicações de

terceiros.
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Atalhos do Instagram para computador

Página Inicial: Conteúdo compartilhado pelos

usuários que a conta segue. Exibido por tempo

postado e relevância para a conta.

Busca: Utilizado para pesquisar

conta, hashtag e localização.

Perfil da Conta: É a

imagem exibida como

exemplo. Possui as

configurações e as

informações da conta.

Interações com a Conta:

Exibi as interações mais

recentes de outros

usuários com a conta.

Explorar do Instagram: 

Exibi as principais 

publicações.
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Editar Perfil e Configurações

Através desses dois itens é possível fazer as principais modificações da conta. Nele está disponível opções

como: Alterar nome, nome de usuário, foto do perfil, alterar senha, privacidade e segurança, atividade

de login e etc.

Desativar a Conta Temporariamente

Esta opção esta disponível somente na versão Web. Para executar esse procedimento acesse:

Perfil da conta > Editar Perfil > Desativar minha conta temporariamente. 

É necessário inserir a senha novamente. Você pode desativar sua conta em vez de excluí-la. Isso significa que

sua conta ficará oculta até você reativá-la fazendo login novamente. Só é possível desativar sua conta uma vez

por semana.

Publicações e IGTV postados, 

salvas ou que a conta foi 

marcada.

Stories separados por álbuns, 

ordenados pela última 

edição.

Total de publicações e

seguidores. É possível

visualizar quem segue a

conta e quem a conta

segue.
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Análise do engajamento de outra conta ( Cliente )

A análise do engajamento do perfil, é fundamental para obter informações sobre a interação da conta e

suas publicações com todos os usuários do Instagram. Informações como quantidade curtidas, comentários,

visualizações junto com as estatísticas como alcance, publico alvo e etc, são imprescindíveis para montar o

relatório de apresentação para o cliente, disponível na área o franqueado.

No entanto, somente na versão Web é possível obter a quantidade correta de curtidas, comentários e

visualizações de uma conta a qual você não possui o login de acesso.

Como fazer:

1. Pelo Instagram Web acesse o perfil da conta.

2. Em Publicações, analise as postagens mais recentes. Coloque o mouse em cima da publicação, não é

necessário clicar.

Publicações estão ordenadas

de acordo com a data de

publicação. Sendo as

primeiras exibidas as mais

recentes.

Nº de publicações

N° de seguidores

N° de contas seguidas

Contadores exibidos

ao colocar o mouse

sobre a publicação.

Legenda:

Curtidas

Comentários

Visualizações
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Estudo de Caso – Impressão Pré Cliente IPC

Usuário: @mcdonalds

N° de publicações: 75

N° de seguidores: 3,6 milhões

N° de contas seguidas: 196

Ultima publicação:

- Curtidas: 13,3 mil

- Comentários: 565

Penúltima:

- Curtidas: 22,5 mil

- Comentários: 1.073 mil

Antepenúltima:

- Visualizações: 167 mil

- Comentários: 794

- Curtidas: 18.440

Notificações

OBS: Para ter acesso as

curtidas de um vídeo,

clique nas informações

de visualizações

O Instagram notifica todas as

interações de outro usuário com

a conta. O aviso é exibido

conforme o exemplo ao lado.

Para verificar clique no ícone
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Fazer prospecção de clientes, é fundamental para o
sucesso do seu negócio. Considerada por muitos a parte
mais cansativa, é a partir dela que serão gerados
resultados.

Tenha um perfil profissional apresentável. Se ponha no
lugar do seu cliente, você investiria dinheiro em uma
empresa pouco reconhecida, sem material e informações
para consultar? Se tratando de prospecção online, um
perfil com boas publicações, stories constantes e a correta
abordagem fazem o diferencial na hora do fechamento de
uma venda.

Lembre-se Instagram é para prospecções, Whatsapp
Business fechamento. Logo, solicite sempre o contato do
Whatsapp para o seu cliente, esclareça e conclua sua
venda por lá.

Prospecção de Clientes


