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Vanessa Lins

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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Acredite! Grande parte das pessoas não
sabe para quem vai se direcionar quando
faz um post.
Saiba quem é a sua persona (avatar ou
cliente ideal). Coloque numa lista suas
principais necessidades e como seu produto
ou serviço irá sanar essas lacunas.
Além disso, conheça quais os principais
hábitos desse seu público. Pois, a partir
disso, você vai saber o tipo de abordagem
que será utilizada. Se será mais formal,
informal, descolada...
Faça um levantamento das pessoas que
mais compram de você e monte esse perfil.
Você pode fazer a sua persona com esse
site: geradordepersonas.com.br
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Muitos perfis dormem no ponto quando vão
postar. Por isso, estude continuamente as
tendências de sua área. Confira o que é notícia e
como isso pode ser conectado da melhor forma
para o seu público.
Teste novos formatos, paleta de cores,
abordagens e tipos de posts.
Quando as mudanças estão dentro do seu
propósito, fica mais coerente para as pessoas
entenderem seu contexto.
Não tenha medo de experimentar novos
formatos em seus posts no Instagram. O bom
disso, é que seu público sempre sairá ganhando.
Posts que não mudam, caem no esquecimento,
viram paisagem e ficam impossibilitados de
alcançar novas pessoas.
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Um dos maiores erros que vejo são em perfis
que só fazem postar e não interagem. Ou seja,
não respondem aos comentários, não verificam
as mensagens que chegam Inbox.
Quanto mais houver essa troca de conversas, o
seu público se sentirá mais querido e acolhido.
Além disso, essas interações são ótimas para o
algoritmo. Quando essas conversas são
geradas, o seu perfil passa a ser prioridade na
timeline das pessoas que entraram em contato
com você.
Por isso, faça sempre posts que estimulem
comentários orgânicos e responda a todos
eles.
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Fazer Stories é fundamental para seu
engajamento no Instagram.
Nesse espaço, você pode mostrar seus
bastidores, as etapas para a construção do seu
próximo projeto, um pouco dos seus hábitos e
as curiosidades sobre seu segmento.
Conta muito no engajamento, quando o perfil
faz uso das Enquetes, Perguntas e dos Testes. A
cada interação feita nesse espaço, é como se
seu engajamento ganhasse mais pontos.
Poste todos os dias nos Stories. O ideal é que
seja entre 3 e 4 horas.
Experimente começar o seu dia com uma
enquete. Além de engajar, essa ação ajuda
muito nas interações dos seus próximos
conteúdos.
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Faça lives uma vez por semana. Você pode
começar fazendo em parceria com outra
pessoa que seja de sua área.
Pois, de uma só vez, todos os seus seguidores
são notificados que você está ao vivo e os
seguidores da pessoa que você está fazendo a
live têm a chance de conhecer o seu trabalho e
de te seguirem.
Sugestão de pauta para lives: Respostas às
perguntas feitas nos Stories, falar sobre as
novidades de sua área, entrevistas com alguma
pessoa do seu nicho...
Você pode separar um dia na semana para
sempre fazer as lives, criando uma rotina para
seus seguidores.
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O IGTV é fundamental para fazer seu
engajamento orgânico crescer. Pois, como o
Instagram quer popularizar esse recurso, quem
posta vídeos lá, tem um alcance maior de
visualizações. Então, o momento é esse.
Depois das últimas atualizações, já é possível
subir uma imagem de capa (que pode ser
harmonizada com seu feed) e editar as
dimensões da prévia do vídeo que será
apresentada no Feed.
Sugestão de pauta para o IGTV: resumão dos
melhores Stories da semana, dica mais
aprofundada e entrevistas.
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Quando você coloca o seu conhecimento
organizado em listas ou passos a serem
seguidos, as pessoas possuem um maior
interesse em enviar esses posts para seus
amigos, como também em compartilhar em
seus Stories.
Ou seja, você pode destacar seus posts de
conteúdo da seguinte forma:
- 7 passos para ter uma maquiagem perfeita
- 5 dicas infalíveis para se vestir bem em um
casamento
- 9 dicas para passar em um concurso público
O seu conteúdo, quando divulgado dessa
forma, gera muito mais interesse, e
consequentemente, mais compartilhamentos e
salvamentos.
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Não pense que seu público será eternamente grato ao
seu conteúdo e que o compartilhamento dos seus
posts acontecerá de forma automática.
Para isso acontecer, você deve pedir! Seja na legenda,
ou no próprio post, coloque chamadas para ação,
como:
-

Salve esse post
Marque dois amigos
Compartilhe esse post nos seus Stories
Responda nos comentários
Inscreva-se nos Melhores Amigos

A cada "comando"que você inserir nas suas postagens,
há uma possibilidade muito maior das pessoas
seguirem ao que foi orientado.
Ao não se colocar nenhuma chamada para ação, corre
um grande risco do seu post ser apenas visto ou
curtido. Ações, as quais, não contam muito para o
engajamento como um todo.
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Não vale ser turista no Instagram. É fundamental
postar todos os dias no Feed, Reels e Stories
No Stories, o ideal é que o conteúdo seja
passado de forma dinâmica. Intercalando entre
fotos e vídeos. A cada três ou quatro horas por
dia.
No IGTV, poste, ao menos, um vídeo por semana.
Já na Live, também faça uma por semana.
Lembre-se de sempre fazer Lives com algum
convidado, para aumentar seu poder de alcance
e de visibilidade.
Nos posts do Feed invista no formato Carrossel,
que isso aumenta suas impressões e
engajamento. Invista nas listas e passo a passo
nesse tipo de conteúdo.
Feed e Reels - Todos os dias
Stories - A cada 3 ou 4h
IGTV e Lives - 1 a 2 vezes por semana
@linksdosucesso
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O Reels está no auge! Quanto mais você fizer
Reels, maior será o aumento do engajamento
orgânico do seu Instagram.
Em 15 segundos você poderá passar diferentes
formas de conteúdo para o seu público, de forma
dinâmica e criativa!
Tipos de Conteúdo no Reels
- Passo a passo rápido do seu nicho
- Mitos e verdades da sua área
- Dicas de ferramentas, aplicativos e sites que
você use
- Mostre seus produtos ou serviço de forma
criativa
- Mostre as utilidades do que você vende
- Faça uso das músicas do momento
Coloque sempre o seu Reels também no Feed
principal, que isso faz crescer ainda mais seu
engajamento!
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1) Separe um dia
na semana para
produzir os posts

3) Use o
Canva para
produzir seus
cards

5) Deixe as legendas
de cada post salvas
no bloco de notas

2) Faça as
legendas, as fotos
e os vídeos

4) Deixe tudo
já salvo em
seu celular.

6) Poste nos horários
mais aquecidos da
sua audiência
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Obrigada pelo carinho e
parabéns por querer
aprimorar seus
conhecimentos! Agora é
colocar tudo em prática
e arrasar!
@linksdosucesso

