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Se você é empreendedor ou deseja
empreender , o Instagram é a melhor
vitrine do seu negócio.

O objetivo de posicionar-se de forma
correta faz com que as chances da sua
marca/negócio/serviço seja fixado na
mente dos consumidores a fim de
maximizar a vantagem potencial da
empresa.

O posicionamento ajuda a orientar a
estratégia de marketing digital ao
esclarecer a essência do seu negócio
além de identificar os objetivos que a
marca ajuda o consumidor a alcançar.

Por que o
é importante?

https://neilpatel.com/br/blog/estrategia-de-marketing-o-que-e/


Ter boa resolução;
Limpa sem informações desnecessárias;
Você deve estar posicionado de forma frontal;
Roupas e acessórios devem passar a mensagem
do seu objetivo aqui no Instagram.

 A Sua foto de perfil é o primeiro contato que o seu
seguidor (potencial cliente) terá com você!

Como sua foto deve ser:

Primeiro passo:



      Colocar foto cortada, que aproveitou de alguma
outra foto.
      Foto de festa
      Foto com o seu rosto de lado
      Foto com óculos escuro
      Foto sem qualidade de baixa resolução

 
EX: Se você é confeiteira pode usar acessórios para
personalizar a sua foto, com: Dolmã/ faixa na
cabeça/ utensilios como fouet.

O que você não deve fazer na foto de perfil:

Dica:
Use sempre a sua foto de perfil para posicionar-se
diante do seu negócio.
Isso ajuda a humanizar o seu perfil, as pessoas que
começam a te seguir se sentem mais próximas de
você, e logo podem se identificar com a sua
imagem e personalidade.
Caso você tenha logo, e utilize como foto de perfil
hoje, eu indico trocar.
Utilize sua logo como marca d'agua nas suas fotos
e como identidade visual em material, sacolas,
banners. 

"Instagram é uma REDE SOCIAL, pessoas
relacionam-se com pessoas!"



O que eu faço?
Para quem eu faço?
E qual a
transformação eu
ofereço para as
pessoas?

A biografia
necessariamente deve
apresentar a
transformação que você
oferece com o seu
negócio!

Para te ajudar a criar  a
sua biografia responda
essas perguntas!

Segundo passo:



O que eu faço? Ajudo no posicionamento no
Instagram.
Para quem eu faço? Empreendedores
E qual a transformação eu ofereço para as
pessoas? Crescimento orgânico e criação de
conteúdo

Unifique as suas respostas e construa a sua frase
principal!

Vou te dar como exemplo a minha frase de
biografia:

   "Ajudo empreendedores a se posicionarem de forma simples
para crescer no Instagram organicamente, e alinhar a sua

criação de conteúdo!"
 

 
Dessa forma ficará claro qual o seu objetivo, e seu
público (seguidores novos) entenderão exatamente  
o que você faz.
Isso vai te ajudar a qualificar a sua audiência, ou
seja, você irá converter seguidores para que te
acompanhem nesse jornada, e certamente serão
seguidores que se identificam com o seu objetivo,
consequentemente isso irá te ajudar no
engajamento.

"Pessoas não compram produtos, compram
transformação!"



CTA significa "CALL TO ACTION" que na tradução
para o  português significa "chamada para ação" é o
direcionamento que você dará pra quem está tendo
acesso aos seus conteúdos!
⠀⠀⠀

Terceiro passo:

Nesse caso trata-se de
um CTA ainda na sua

BIO, ou seja no espaço
aonde pode ser colocado

um link da BIO, é
importante fazer uma
chamada para que o

seguidor clique nesse
link e saiba oque você

tem além do seu
conteúdo no Instagram

para oferecer.



Nesse link, você deve disposnibilizar o seu link de
venda direta, pode ser um Whats App, ou seu site,
enfim a pessoa deve saber como comprar de forma
fácil.

Ressalto que você pode utilizar esse espaço de link
na BIO e usar um agrupador de links, isso te ajudar
a divulgar outros conteúdos que você possa ter,
como por exemplo:

Youtube/ Facebook/ whatsApp/Site
 

Agrupadores que indico: linktree e heylink.me
Para criação do link do Whats indico: convertte

(clique nos nomes e entre direto nas páginas)
 

 ⠀⠀Além disso o CTA deve ser feito também nas
legendas dos seus posts.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
As opções são:

 Salvar
Compartilhar com alguém
Comentar
Curtir (pra mim a que menos deve ser usada

porque não é uma ação de tanto impacto)

Porém é importante entender o propósito do
conteúdo pra saber qual a melhor chamada a ser
feita!⠀

https://linktr.ee/
https://heylink.me/
https://www.convertte.com.br/gerador-link-whatsapp/


 QUEM É VC?
 BASTIDORES
 FEEDBACK
 SERVIÇOS

Destaques são essas
bolinhas que ficam em
evidência na página inicial
do seu perfil!

Aqui  coloque apenas oque
for relevante de ser
destacado, como o próprio
nome já diz.

Pense em o que o seu
cliente gostaria de saber e
que vale a oena ser
destacado, como por
exemplo:

Quarto passo:



Nos destaques sempre coloque um título que ajude
o seu seguidor entender o que haverá dentro
daquele destaque antes de consultar.
Cuidado, não deixe informações importantes
escondidas, seja direto.

Utilize capas de acordo com a sua identidade
visual.
Você pode usar cores das sua paleta de cores, para
cada destaque, o que ajuda a fixar a tua identidade
visual.

NÃO TENHA MUITOS DESTAQUES, E DESTAQUES
COM MUITOS STORIES EXCESSO É RUIM.

Devem ser informações importantes que explicam
sobre você e seu negócio! Com clareza e
objetividade.

Seja pontual, e assertivo!



Post comum de 1 foto
Post de vídeo de 1min
Post de Carrossel
Post de IGTV
Post de Reels

e que devem ser
explorados de igual forma.

São eles:

É importante que ao criar
conteúdo você explore
cada um desses formatos,
para que seja intercalado.

O Instagram gosta que
todas as suas ferramentas
sejam usadas.

Quinto passo:

Para o Feed vale lembrar que temos alguns formatos
de posts que o próprio Instagram nos disponibiliza



Dessa forma, podem aumentar as chances de
entrega dos seus posts para mais pessoas, porque
quanto mais você usar as ferramentas do
Instagram o algoritmo entenderá que você usa a
ferramenta e consequentemente entregará mais!

use e abuse da sua identidade visual, cores e
elementos da sua marca.

Faça capas para seus Reels e IGTV.
Isso faz com que seu Feed seja organizado e que
não perca a essência do seu conteúdo.
Nas Capas faça chamadas atrativas, para instigar o
seguidor a clicar no seu post.

Dica: mantenha a constância do seu negócio no
Instagram, esteja presente diariamente.

Quem não é visto não é notado!
 



Colocando em prática todos os passos que te ensinei
nesse e-book, você começará a ter seu Instagram
transformado.

Seu posicionamento será outro, e certamente isso
será um diferencial, porque somente você pode dizer
qual a transformação você irá causar na vida das
pessoas. 

Alinhe seu objetivo de negócio com o seu público
alvo.

O POSICIONAMENTO CORRETO É  O PRIMEIRO
PASSO PARA ATRAIR A PESSOA(SEGUIDOR), E

CONSEQUENTEMENTE FAZER COM QUE ELE SE
TORNE O SEU PRINCIPALL CLIENTE!

Conclusão

A sua opinião é muito importante!!!
Por favor, clique AQUI!

https://forms.gle/Y1hiodQsuCvxRQGt9
https://forms.gle/Y1hiodQsuCvxRQGt9


Espero ter contribuído para
sua jornada e que você

tenha gostado, assim como
gostei de compartilhar

tudo isso com você. 
 
 

Esse é só o começo da nossa jornada juntos.
Grata por ter me dado a chance de ter te ajudado
no seu posicionamento inicial aqui no Instagram.
Nos vemos em breve. 

Lethícia Danni


