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ENGAGEMENT

O engagement é a ferramenta mais poderosa 

para que o teu Instagram cresça, de forma

rápida, orgânica e gratuita.



É, nada mais nada menos, que a interacção que tens com a audiência, 

sejam eles teus seguidores ou não.

Publicar fotografias e conteúdos não é suficiente. As pessoas querem 

conectar-se com pessoas de verdade, procuram o lado humano das 

marcas.

Se não estás a interagir, então dificilmente vais obter bons resultados.

As pessoas querem conectar-se, saber bem está por trás das marcas, 

querem ser ouvidas e poder conversar.

O ENGAGEMENT?
Mas, afinal, o que é



O ENGAGEMENT?
Mas, afinal, o que é

- É CONEXÃO

- É ENVOLVIMENTO

É o processo de te conectares com pessoas, gerando conversas.



NOS POSTS/FEED?
Como gerar engagement



Como gerar engagement nos posts/feed?

1. Usar sempre um título

As primeiras palavras que usamos na legenda do nosso post vão determinar se o 
leitor tem interesse ou não no tema que estamos a abordar. É fundamental que 
comeces o teu post com palavras-chave que vão ajudar a captar a sua atenção.



Como gerar engagement nos posts/feed?

2. Nunca esquecer o Call to Action

Termina os teus posts com um Call to Action para convidares o leitor a dar
o próximo passo que deve dar. O próximo passo deve ser sempre interação.
Por cada interacção que o utilizador faça estás a aumentar o teu engagement.



Como gerar engagement nos posts/feed?

3. Criar conteúdo de valor

Publica os teus posts em formatos que cativem a tua audiência: esquemas, carros-
sel, vídeos são três formatos que geram engagement com maior facilidade.



Como gerar engagement nos posts/feed?

4. Escrever uma legenda poderosa!

É aqui que vais criar conexão, chamar a atenção e oferecer conteúdo.
Pode ser uma legenda curta ou grande, dependendo do teu tipo de conteúdo.



Como gerar engagement nos posts/feed?

5. Criar um  design ou fotografia atraentes.

É aqui que vais criar conexão, chamar a atenção e oferecer conteúdo.
Pode ser uma legenda curta ou grande, dependendo do teu tipo de conteúdo.



Mas Joana, não consigo ter fotografias boas do meu produto?
Não consigo que os meus posts fiquem bonitos.

Algumas formas de o conseguires:
- Participa em sessões fotográficas de outras pessoas.

- Usa fotografias de banco de imagem.
- Usa app’s para criar layouts: CANVA



NO TEU FEED
Outras acções que vão gerar engagement



Como gerar engagement nos posts/feed?

6. Publica na hora certa

Não adianta publicares se o teu público-alvo não estiver 
ativo, pois não te vai trazer grande retorno. 

É muito importante saberes quando é que o teu público-
-alvo está ativo e quando é que deves publicar.

Desta forma garantes que a tua audiência está ativa havendo 
uma maior probabilidade de interacção.



Como gerar engagement nos posts/feed?

7. Publica as tuas fotografias no formato vertical

Lembras-te de falarmos sobre os três formatos que o Ins-
tagram tem disponíveis?

Lembra-te que quanto mais espaço ocupares do ecrã, 
mais engagement o teu post vai ter.



Como gerar engagement nos posts/feed?

8. Responde a todos os comentários.

As pessoas gostam de perceber que do outro lado está 
uma pessoa e não uma máquina e responder a cada co-
mentário vai tamabém aumentar o engagement do teu 
post.

Quem comenta está a usar o seu tempo para apoiar o teu 
projeto e é importante que sinta que estás a retribuir de 
alguma forma.



NAS STORIES
Como gerar engagement



Como gerar engagement nas stories?

1. Faz stories todos os dias, várias vezes

Pode ser algo muito simples, ou uma conversa mais longa.
Podes aparecer a tua cara, ou aparecer conteúdo teu.

O mais importante é que a tua bolinha apareça sempre nos pri-
meiro lugares da timeline, das pessoas que te seguem.

Por isso, deves fazer em alturas diferentes do dia. Se fizeres apenas 
de manhã, os seguidores que vierem ao Instagram ao final do dia 
já não te vão apanhar, certo?



Ideias de conteúdos para stories:

1. Apresenta-te. Fala de ti e da tua missão.

4. Mostra testemunhos de clientes

3. Faz perguntas, usando as funcionalidades do Instagram.

6. Dá dicas ou tutoriais.

Acrescenta valor!

2. Partilha a tua rotina. Como começas o dia de trabalho?

5. Mostra o teu produto/portfólio. Explica o teu serviço.



O teu post não vai aparecer a todas as pessoas que te seguem.

Vai sim aparecer às pessoas que mais interagem contigo, através de 

comentários, conversas, likes... interações.

Por isso é tão importante o engagement!

O ALGORITMO?
Como funciona



Quanto mais tempo o utilizador passar no teu post, mais alcance ele 

vai ter.

Por isso, legendas grandes e posts onde o utilizador fique mais tempo 

(ex: esquemas, posts em carroussel, etc.), têm tendência para ter um 

alcance maior, já que o utilizador vai ficar nesse post mais tempo.

O ALGORITMO?
Como funciona



Os likes no teu post não são o mais importante, nem o fator determi-

nante para o alcance do teu post.

O Instagram valoriza sim a quantidade de vezes que as pessoas 

partilham e guardam o teu conteúdo. Quanto mais o fizerem, mais 

alcance vais ter.

O ALGORITMO?
Como funciona



15 minutos por dia,
vão fazer toda a diferença!



#tribejl
As nossas hashtags
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Lembra-te que o objectivo não é ganhares 

seguidores em tempo veloz . O objetivo é 

sim aumentares as tuas visualizações

e, acima de tudo, ganhar seguidores

que se convertam em clientes.


