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As stories são uma das formas mais divertidas e diretas de 
estarmos perto da nossa audiência. São, também, uma forma 
de gerarmos engagement no nosso perfil.

Cada vez mais a tendência é vermos menos do feed e mais das 
stories, precisamente por serem mais diretas e dinâmicas.

Mas como posso gerar mais engagement nas stories?
Há duas coisas nas quais te deves focar: ser criativa e focares-te 
nas visualizações que tens, para perceberes os resultados.

Para além disso, deixo-te algumas dicas:

1. Conta uma história
Conta uma história aos teus seguidores, captando assim a sua 
atenção para determinado tema. Por exemplo, se quiseres 
falar de um produto ou de um serviço, começa por apresentar 
o nome, seguindo das vantagens que o cliente tem ao adquirir 
esse produto. Podes, além disso, referir como podem adquirir, e 
qual o preço.

2. Cria stories com estética
Apesar das stories serem uma ferramenta mais descontraída, 
isso não significa que não lhes dediques tempo e cuidado. Há 
diversas app’s que podes utilzar, assim como funcionalidades 
que vamos ver ao longo deste módulo.

3. Identifica pessoas nas tuas stories
Ao identificares outros perfis nas tuas stories, a pessoa identifi-
cada vai automaticamente receber uma notificação e a tendên-
cia é partilhar nas suas stories, fazendo referência e mostrando 
o teu perfil.

Como ter mais engagement nas stories?



4. Usa hashtags
Se queres aumentar as visualizações das tuas stories, então está 
na hora de usares hashtags que estejam relacionadas com o teu 
negócio. Lembra-te do que vimos no módulo sobre hashtags, 
onde expliquei que devemo usar as que estão relacionadas com 
o nosso target.

5. Usa as funcionalidades que o Instagram te dá
Se tens várias ferramentas para usar nas stories, então deves usá-las: 
localização, gif ’s, hashtags, menções, perguntas, pool’s, etc.

O Instagram disponibiliza uma série de opções nas stories para 
utilizarmos, e é importante que lhes demos uso para aumentar o 
nosso engagement, e para cativar a atenção da nossa audiência.

6. Converte as stories em conversas
Os stickers com perguntas são uma ferramenta incrível para ge-
rar engagement nas tuas stories. Ao fazeres perguntas à tua au-
diência, eles estão a interagir diretamente com o teu perfil. E é 
precisamente isso que tu queres!



Depois de teres feito a tua publicação no feed, uma das ac-
ções que deves ter em conta é partilhar essa publicação nas tuas 
stories.

Desta forma, estás a dar a conhecer à tua audiência que tens um 
novo post, e vais convidá-los a ver a tua nova publicação.

Ao fazeres isto estás a aumentar o teu engagement, a chegar a 
um maior número de audiência e permite-te convidar o teu leitor 
a ler mais sobre determinado assunto.

Infelizmente, e por causa do algoritmo, apenas uma pequena 
percentagem dos nossos seguidores chegam a ver as nossas 
publicação no feed. Ao partilharmos nos stories, estamos a 
contribuir que essa publicação tenha uma maior visibilidade.

E é precisamente isso que queremos, certo?

Do feed para as stories



1. Seleciona o post que queres promover nas stories.

2. Carrega no botão com um “avião”, que surge ao lado dos íco-
nes de like e comentário.

3. Irá surgir um menu onde poderás escolher com quem parti-
lhar este post. Nesse menu surge também a hipótese de enviar o 
teu post diretamente para as stories, através da opção “adicionar 
publicação à tua história”.

4. Posto isto, ela vai surgir-te no ecrã das stories e podes en-
tão acrescentar texto, redimensionar o seu tamanho, acrescentar 
GIF’s, hashtags ou qualquer outra funcionalidade que desejes.

Mas como é que partilhamos?
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Todos os posts partilhados nas stories desta forma passam a ser 
clicáveis, permitindo à tua audiência uma ligação direta à publi-
cação.

É importante que saibas que, para além das tuas publicações, 
podes também partilhar posts de outras pessoas. O processo é 
exatamente o mesmo.
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A opção a) é a prede!nida pelo Instagram, e a que te vai aparecer automatica-
mente. Para selecionares a opção b) basta carregares em cima da imagem. Se 

pretenderes voltar à opção inicial, basta clicares novamente.

A vantagem da segunda opção é que aparece o texto inicial da tua leganda, 
mostrando o título da tua publicação e cativando a atenção do leitor.

a) b)
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Quando partilhares o teu post nas stories, o Instagram vai automaticamente 
adicionar uma cor de fundo, tendo por base as cores da tua fotogra!a. Mas 

sabias que podes alterar e personalizar essa cor?

Como?

- Seleciona a opção de caneca, representada nas imagens.

- Na palta de cores, escolhe a cor que queres para o teu fundo. Se !cares a car-
regar por cima de cada cor, vão surgir-te ainda mais.

- Selecionada a cor, pressiona o ecrã durante 2 ou 3 segundos. Autocaticamente 
vai pintar-te o fundo com a cor que tu selecionaste.

a) b)
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Quanto mais personalizados estiverem as tuas stories, mais originais e autênti-
cas elas vão ser. E uma das formas de personalizá-las é inserindo imagens que 
tenhas na galeria do teu telefone.

Mas como?

- Depois de partilhares a tua publicação nas stories que estás a criar vai até à 
tua galeria e escolhe a imagem que queres acrescentar.

- Vai às opções da fotogra!a e carrega em “copiar” ou “colar”.

- Volta para as stories, e automaticamente vai surgir-te um sticker para colares 
a fotogra!a que escolheste.

- Cola esse sticker e escolhe o sítio onde queres colocar a fotogra!a que inser-
iste. Podes fazer com várias fotogra!as, e não necessariamente uma.

a) b)



Para além do que vimos nas páginas anteriores, outra forma de 
personalizarmos as nossas stories é através de GIF’s, promoven-
do assim uma relação mais próxima e divertida com a nossa au-
diência.

Pessoalmente sou uma grande fã de gif ’s e estou constantemen-
te à procura dos melhores e mais originais para complementa-
rem as minhas stories. E hoje vou partilhar contigo não só como 
os utilizar, como também uma lista de nomes para que possas 
procurar com quais te identificas mais.

Neste link partilho contigo nomes de gif ’s, sendo que basta pes-
quisar no Instagram pelo seu nome. Para além disso, partilho 
também contigo ideias de como personalizares as tuas stories.

Adicionar GIF’s

ver ideias de gif’s



Sendo as stories uma das ferramentas mais utilizadas na comu-
nicação com a nossa audiência, é importante dedicarmos-lhes 
atenção. Se por um lado, o feed obriga-nos a ter tudo bastante 
organizado, por outro lado, as stories já nos permitem ser mais 
espontâneos e sem tantas regras.

Contudo, e apesar de termos essa liberdade, é importante ter-
mos ferramentas que nos permitam manter a coerência e origi-
nalidade na criação de stories.

Por isso, deixo-te algumas das app’s que utilizo para criar alguns 
dos meus stories:

Picsee

App disponível para telemóvel

download

Nichi

App disponível para telemóvel

download

Unfold

App disponível para telemóvel

download

Stories Edit

App disponível para telemóvel

download

As melhores app’s para stories

Canva

App disponível para telemóvel

download

Over

App disponível para telemóvel

download



À semelhança dos posts, é também importante perceberes os 
resultados que as tuas stories estão a ter perante a tua audiência. 
Desta forma, vais conseguir perceber se o que estás a fazer está 
a surtir efeitos, ou se precisas de melhorias.

Vou explicar-te como é que podes analisar essas estatísticas:

Compreender as estatísticas

Aqui vão aparecer-te todos os conteúdos que partilhaste nos 
últimos tempos.



Para veres todos os stories que publicaste, carrega no botão “ver 
todos”, podendo assim ter acesso a todas as stories que parti-
lhaste nos últimos tempos.

No caso dos stories que ainda estão activos, podes ver direta-
mente os resultados que estás a obter durante as 24h que ficam 

online.



1. Impressões
O número de impressões representa o número de visualizações 
que o teu conteúdo teve. Ou seja, quantas vezes viram o teu storie.

2. Seguidores
A partir desta opção consegues ver quantos novos seguidores 
ganhaste através desta storie.

3. Voltar
Esta opção permite-te perceber quantas pessoas voltaram atrás, 
para ver o teu storie anterior. É um óptimo sinal, pois revela que 
gostaram do conteúdo ao ponto de o repetirem.

4. Continuar
A partir desta opção consegues perceber quantas pessoas con-
tinuaram a ver as tuas stories seguintes.

5. Storie seguinte
Esta opção permite-te perceber quantas pessoas sairam dos teus 
stories para verem os seguintes, de outras pessoas.

6. Saídas
Esta opção permite-te perceber quantas pessoas saíram dos teus 
stories, não vendo as próximas. Pode acontecer quando tens, por 
exemplo, um link para swipe up.

1

2

4
3

5
6



!!!"#$%&'()*+%&,"()

8%*)25%5022)9

34/2)56&2.%7/%*5:&15.)5:&1
;'0<=)5>">


