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Quem Faz

Recifense de nascença, Fortalezense por amor. Sou apaixonada por
Comunicação e Marketing desde que me entendo por gente.
Formada em Relações Públicas pela Universidade Católica de
Pernambuco e Pós-Graduada em Marketing, fiz especialização em
Marketing Digital em São Paulo.

Trabalhei na área de Comunicação e Marketing de grandes
empresas, como a AmBev, Universidade Católica de Pernambuco,
Sistema Diário de Pernambuco e na LIQ.

Trabalho há sete anos como Mentora de Marketing Digital, na qual
direciono empreendedores e empresas em geral a terem uma visão
estratégica nas redes sociais.

Promove Workshops e Palestras Marketing Digital e Instagram para
Negócios. É autora de Infoprodutos sobre Marketing Digital, Stories
e Instagram para Negócios.

Atualmente também é Professora de MBA de Marketing Digital  e
Comanda o Programa Conversa Digital na Jovem Pan News
Fortaleza. 
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O que você vai
aprender aqui

O que é Engajamento e sua
importância

Principais métricas no
Instagram

Check-list: 10 ações para
aumentar o engajamento



O que é
Engajamento?
Engajamento é o grau de interesse das pessoas por
uma marca. Isso é refletido no Instagram através das
ações que os usuários dessa rede social exercem em
um post, como: Curtir, Comentar, Compartilhar, Salvar
e Visualizar. 

Quanto mais interações houver em um perfil, mais ele
será visto e acompanhado pelo seu público.

Mas como fazer isso?

1) Conhecendo o público que você quer atingir
2) Listando suas principais necessidades
3) Definindo a abordagem a ser utilizada no Instagram
4) Fazendo um planejamento das postagens
5) Mantendo a constância nas postagens
6) Respondendo às dúvidas do seu público
7) Conectando-se cada vez mais com a sua audiência

Essas ações feitas de forma contínua e buscando uma
conexão mais estreita com o público, culminam em
um interesse maior pela marca, e consequentemente,
no aumento de sua popularidade. 

É preciso acompanhar algumas métricas importantes
em seu Instagram, para verificar se você está seguindo
o caminho certo na produção de seu conteúdo. 

Essas métricas são Alcance e Impressões. 



Principais
Métricas
Alcance
Quantidade de contas únicas que o seu Post conseguiu
atingir. Ou seja, é a quantidade de pessoas que foram
impactadas pelo seu conteúdo. 

Verifique se esse número está crescendo. O ideal é ter
um número cada vez maior, entre um post e outro. 

Impressões

Quantidade de vezes que o seu post apareceu para as
pessoas. O ideal, é que seus conteúdos apareçam mais
de uma vez para seu público. Por isso, que as impressões
devem ser sempre superiores que o Alcance. 

Uma forma de alavancar essas métricas é postar no
formato de Carrossel.

Pois quando você posta várias mídias de uma vez, o
Instagram trabalha para mostrar todas as fotos e vídeos
para pessoas. Aumentando suas impressões. 

Por isso, que quando você entra no Instagram, é
mostrado a primeira imagem do Carrossel. Se você
entrar de novo depois, ele mostrará a segunda foto ou
vídeo. Já percebeu?



Check List do
Engajamento
1) Defina o objetivo das suas ações no
Instagram. 

Exemplos: 

- Aumentar o engajamento dos meus
posts
- Ter 10 mil seguidores para ganhar o
"arraste para cima"nos Stories...

Escreva aqui o seu objetivo no
Instagram:



Check List do
Engajamento
2) Defina as principais necessidades do
seu público. 

Exemplos:

- Ter looks novos para os eventos ou
trabalho e ficar sempre bonita e
apresentável (Mercado da moda)
- Coloração nos cabelos para esconder os
fios brancos para aumentar a auto-estima
(Mercado da beleza)

Escreva aqui 3 necessidades do seu
público:



Check List do
Engajamento
3) Escreva três formas diferentes de suprir
as necessidades do seu público. 

Exemplo:

- Vendas on-line
- Atendimento on-line
- Promover eventos
- Fazer conteúdos (e-books, cursos on-line)

Escreva agora três diferentes formas de
atender às necessidades do seu público:



4) Escreva 10 palavras que possam
representar a sua marca.

Exemplo da Apple:

- Status
- Tecnologia
- Comunidade

Use essas palavras em seus posts. Assim,
você irá conectar o seu público aos valores
de sua marca. Criando uma comunidade e
aumentando o seu engajamento. 

Agora é sua vez! Escreva 10 palavras que
remetam à sua marca:

Check List do
Engajamento



5) Escreva 3 diferenciais de sua marca. O que só
você faz que ninguém mais faz?

Feito isso, explore esses principais benefícios em
seus posts. 

Meus três diferenciais são:

Check List do
Engajamento



Check List do
Engajamento
6) Faça um Planejamento dos posts no Feed.
Indicar para cada dia na semana o conteúdo a
ser postado. 

Exemplos:

Segunda: Card com frase autoral de motivação

Terça: IGTV com os detalhes do seu
produto/serviço

Quarta: Lista com dicas sobre sua área

Quinta: Novidades do seu mercado

Sexta: Dicas de livros, filmes, séries, que sejam
relacionados ao seu nicho

Sábado: Sua história no Empreendedorismo/área
de atuação

Domingo: Seus principais diferenciais no seu
mercado

Poste todos os dias no Feed. No mínimo uma vez
e no máximo, três. 



Check List do
Engajamento
Monte aqui o seu planejamento semanal:



Check List do
Engajamento
7) Faça Lives Semanais. 

- Escolha um tema a ser abordado

- Anote os principais pontos a serem
abordados

- Divulgue com três dias de antecedência
(no mínimo)

- Fixe o assunto da Live no comentário

- Convide quinzenalmente alguém para
dividir a Live com você

- Divulgue a Live no IGTV

Defina aqui o tema da sua primeira live, o
dia e horário:



Check List do
Engajamento
8) Faça vídeos para o IGTV. Uma a duas vezes por
semana. 

- Faça vídeos objetivos
- Esclareça com explicações objetivas as
principais dúvidas da sua audiência
- Comente sobre os assuntos atuais e relevantes

9) Faça Stories

- A cada três ou quatro horas
- Faça uma sequência de enquetes
- Mostre os bastidores do seu trabalho
- Seja dinâmico e criativo

10) Apareça!

Faça vídeos nos Stories e IGTV aparecendo e
contando seus erros e acertos. Histórias
conectam.

Caso você represente uma marca, escolha
alguém para ser o "porta-voz" da empresa. 



Seguindo o passo a passo revelados neste checklist, os seus
resultados simplesmente aparecerão.

Um convite para aqueles que querem ir além

Há 5 anos, eu criei o Instagram @VanessaLins.Mkt, que conta
atualmente com + de 30 mil seguidores, gerando uma renda incrível

com potenciais clientes e autoridade. 

Comecei assim também, seguindo as recomendações de um checklist.

Atualmente, desenvolvi mais um projeto, o Links do Sucesso, que vem
sendo um GRANDE case de engajamento, superando todas as minhas

expectativas. 

Vou pode conferir um pouquinho e inclusive me seguir. 

Enfim, com esses projeto testei e desenvolvi diversas estratégias para
acelerar o processo de crescimento de um perfil no Instagram

baseado nas minhas paixões e agora eu quero ensinar isso a mais
pessoas.

E isso inclui você!

Criei um e-book online chamado CRESCIMENTO IMPARÁVEL DO
INSTAGRAM.

O E-BOOK ONLINE: CRESCIMENTO IMPARÁVEL NO
INSTAGRAM

Um Método Passo a Passo Para Transformar os Seguidores
em Clientes Potenciais e Ganhar Dinheiro Além de Só Postar.

Usando apenas um simples Smartphone e poucos minutos
do seu dia.

SIM, QUERO AVANÇAR PARA O PRÓXIMO NÍVEL!

http://ebookimparavel.pagelovers.com/


Obrigada
por estar

junto
comigo
nessa

jornada!

Vanessa Lins

Founder @linksdosucesso
@vanessalins.mkt
www.vanessalins.com.br


