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módulo 3
Criação de conteúdos

Curso Instagram



Quem nunca se perguntou: “Mas o que é que eu vou publicar 
agora?” Esta obrigação que sentimos de termos de publicar 
conteúdo bonito e útil no nosso Instagram pode, muitas 
vezes, ser absolutamente paralisante.

Frequentemente oscilamos entre o “Pode não estar perfeito, 
mas ao menos publiquei alguma coisa...” e o “Não tenho 
nada bonito para publicar, portanto mais vale não publicar 
nada...”, certo? 

Todas nos debatemos com estas questões - todas (!), e esse 
foi um dos motivis pelo qual criei este curso.

 “Planear” vai ser a palavra de ordem!

vamos a isso?



E agora perguntas-me: “mas Joana, quantas vezes eu devo publi-
car? Todos os dias? Apenas algumas vezes por semana?”

A verdade é que não há uma resposta 100% certa para esta per-
gunta. Como sabes e muitas vezes refiro, aquilo que funciona para 
mim pode não ser o que funciona para ti e, por isso, aquulo que te 
aconselho sempre é que experimentes e faças testes para perce-
beres o que resulta melhor contigo.

           Se o teu objetivo é simplesmente o AUMENTO de seguido-
res, o meu conselho é que faças publicações diárias. Neste caso, 
vais ajudar a um crescimento mais rápido do número de seguido-
res que vais conseguir. Contudo, é importante que essas partilhas 
sejam sempre de qualidade.

        Por outro lado, se o teu principal objetivo é CONVERTER 
seguidores em clientes, tornando-os fiéis, então preocupa-te em 
partilhar conteúdo bastante válido. Nesse caso, a minha sugestão é 
publicares entre 3 a 4 vezes por semana.

Com o tempo vais perceber que o planeamento e agendamento 
vão ajudar-te a ter uma concistência bastante regular.

É importante que percebas também que: mais importante do que 
a quantidade de vezes que publicas, é a qualidade dos teus posts.

Mas lembra-te que: quanto mais presente estiveres nas redes sociais, 
mais vais aparecer e mais alcance o teu perfil vai ter.

Define OS DIAS em que vais publicar



Lembras-te de falarmos no primeiro módulo sobre quando é que 
os teus seguidores estão mais ativos? Pois é, chegou a altura de 
perceberes efectivamente qual a melhor hora para tu partilhares 
os teus posts.

Se não tens a certeza da melhor hora para partilhar, testa!
Faz posts com horários diferentes e percebe qual é a hora a que 
estão mais ativos e que te dão mais receptividade.

Para te ajudar, apresento-te uma app que uso bastante:

Esta App vai dizer-te quando é que os teus seguidores estão mais ativos.
Aviso: é possível que nas primeiras semanas não consigas aceder a essa infor-
mação de forma tão completa, já que a app precisa de alguns dias para fazer 
a análise dos teus resultados.
Apenas disponível para IOS.

When to Post

App disponível para telemóvel

download

Define AS HORAS em que vais publicar



Outra forma de perceberes a que horas deves publicar, é enten-
deres o estilo de vida do teu seguidor. Coloca-te no lugar dele e 
tenta perceber a que horas faz sentido ele estar online.

A que horas é que os utilizadores estão mais presentes nas redes 
sociais? Em baixo deixo-te alguns momentos do dia em que os 
utilizadores do Instagram estão mais ativos:

- Antes de começarem o dia de trabalho:
por volta das 9h

- Numa pausa antes do almoço:
por volta das 12.30h e as 13h

- Quando terminam o dia de trabalho:
por volta das 18.30h e as 19h

- Quando terminam de jantar:
por volta das 21h

- Quando terminam o dia:
por volta da meia noite

Adapta estes horários ao estilo de vida que o teu potencial clien-
te tem. Por exemplo, se for alguém com um trabalho das 9h às 
18h sabes que tens que publicar antes de entrar no seu trabalho, 
ou depois de sair. Ou, se o teu público-alvo forem mães, sabes 
que ao final do dia vão estar mais dedicadas aos seus filhos.

Mas lembra-te: é fundamental que testes e que faças esta análise 
para o teu mercado e para a tua marca.



Para terminar este ponto, há ainda outra forma de perceberes 
quando é o que teu público-alvo está ativo. Se não quiseres utili-
zar a app que te apresentei nas páginas anteriores (a app When 
to Post), podes sempre consultar as estatísticas do teu Instagram.

Como?

Ver por dias

Ver por horas



Como falámos na última sessão, é muito importante que catives 
o teu (potencial) seguidor a interagir com o teu perfil. Tendo em 
conta tudo o que falámos na última sessão, vou deixar-te mais 
alguns pontos que considero importantes destacarmos:

a) Cria um início e um fim nos teus posts,
ambos com uma intenção. Como?

Com um Call to Action!
É fundamental que consigas captar a atenção de quem chega ao 
teu post, para que ele vá comentar, guardar ou enviar a alguém. 
Acima de tudo, aquilo que tu queres provocar é interacção.

Para começares o post utiliza títulos para chamar a atenção do 
que vais falar. Para o terminares, usa uma chamada de atenção 
para aquilo que queres que o teu leitor faça a seguir.

b) Usa emojis

Para além de quebrarem de forma positiva o texto, eles vão aju-
dar-te a tornar a tua comunicação mais humana.

Os emojis ajudam-nos a representar emoções, seja ele um sím-
bolo, um objeto, um número, etc. Ajudam, por isso, a que a tua 
mensagem seja lida muito mais facilmente. Além disso, o uso de 
emojis promove muito a interação.

Mas atenção: não exageres! O uso excessivo de emojis podem 
tornar a tua comunicação infantil e até confusa. Utiliza apenas 
quando achas que faz sentido, ok?

Define o CONTEÚDO que vais escrever

Procurar emojis



c) Faz quebras no texto

A forma como vemos o texto é fundamntal para assimilarmos o 
conteúdo que nele está escrito. Se tivermos um bloco de texto 
corrigo, sem pausas e sem quebras vai dificultar bastante a lei-
tura do utilizador.

Por isso, e tal como te expliquei na última sessão, o meu conse-
lho é que deixes parágrafos em branco para que o texto se torne 
mais legível e fácil de interpretar.

Tens dúvidas sobre o conteúdo que estás a partilhar?

Acredito que te perguntes várais vezes se o conteúdo que parti-
lhas é efectivamente válido para o teu potencial cliente. Quando 
essas dúvidas te surgirem, responde-te a estas perguntas:

1. O meu conteúdo vai acrescentar alguma coisa ao meu potencial 
cliente? Que relevância vai ter para ele? 

Este deve ser sempre a tua maior preocupação: acrescentar va-
lor a quem chega ao teu perfil. Lembra-te que o Instagram é 
utilizado por muitas pessoas e que é bastante fácil o utilizador 
perder o interesse na tua conta, se realmente o teu conteúdo 
não lhe interessar. Por isso, mais importante do que o número de 
seguidores é importante a relevância do conteúdo que partilhas.

Em cada post que partilhas, foca-te em transmitir uma mensa-
gem que vá acrescentar conteúdo/informação nova e válida ao 
utilizador, cativando assim a sua atenção.



2. Qual é o teu objetivo em partilhar essa mensagem?

Agora que já sabes que o teu conteúdo vai acrescentar valor ao 
utilizador, chegou a hora de te perguntares qual é o TEU obje-
tivo em partilhares essa mensagem? Que acção queres que o 
utilizador tenha?

Exemplos de objetivos:
- Promover um produto, serviço ou projeto.
- Dar a conhecer a tua marca.
- Dar a conhecer quem está por detrás da tua marca.
- Esclarecer dúvidas, dando dicas.

3. Para quem estás a comunicar?

Se bem te recordas, este curso começou precisamente por fa-
larmos para quem estamos a comunicar. E é precisamente para 
te responder a este tipo de questões. Falámos sobre quem é o 
nosso potencial cliente, e quem é o nosso target.

Quando tens dúvidas sobre um determinado post para partilha-
res, pergunta-te para quem estás a comunicar? Questiona tam-
bém se a tua mensagem vai servir o teu target.



Ideias de conteúdos que podes partilhar

Bem sei que é desafiante termos conteúdos para partilhar que 
sejam válidos, pois por vezes a criatividade falta-nos, verdade?
Vou deixar-te algumas ideias que podes usar para partilhar con-
teúdo com o teu potencial cliente.

1. Começa por te apresentar. Faz uma publicação sobre ti, conta 
um pouco da tua história e do que te fez estar aqui hoje.

2. Partilha algo que te inspire no dia-a-dia.
Pode ser uma pessoa, uma situação ou uma frase, por exemplo.

3. Partilha algo que tenhas aprendido como empreendedora. 
Fala sobre o que te fez mudar de vida, quais as tuas maiores vi-
tórias ou maiores desafios. 

4. Apresenta os teus serviços e/ou produtos.
Não te esqueças de mencionar o seguinte:
a) como o podem adquirir
(link para venda, ou contacto de email, por exemplo).
b) Que diferença este serviço ou produto vai fazer na vida de 
quem o compra.

5. Novidades do teu negócio.
Pode ser um projeto/produto novo, um serviço que criaste, etc.

6. Testemunhos
Partilha as tuas histórias de sucesso e não tenhas medo de mos-
trar que o teu produto/serviço é bom. Transmite aos teus segui-
dores que vão ficar satisfeitos caso optem por comprar o teu 
produto ou serviço.



7. Partilha o que está por detrás do teu negócio/projeto.
Isto passa por mostrares um pouco do teu escritório, dos teus 
produtos ou serviços, ou de algo que estejas brevemente a lan-
çar.

8. Partilha como te surgiu a ideia de começares a tua marca.
Porque é que chegaste aqui? O que te fez mudar?
No que consiste a tua marca? Que serviços ou produtos podes 
oferecer?

9. Faz uma pergunta aos teus seguidores e pede-lhes para dei-
xarem as suas respostas nos comentários. Incentiva-os a intera-
girem com a tua publicação e desperta-lhes o interesse. Pergun-
ta-lhes algo que esteja relacionado com a tua mensagem e que 
queiras saber a sua opinião.

Como melhorares as tuas publicações?

1. Palavra-chave de sempre: planear!
Escreve sempre os teus conteúdos com antecedência. Com a 
app AirTable que te apresentei na última sessão, vais poder criar 
os teus conteúdos de forma organizada e planeada e vais ver 
que faz toda a diferença.

Planeares os teus conteúdos com antecedência vai transformar a 
forma como vês o Instagram, pois deixará de ser um peso diário 
para ti. Com as ferramentas que te apresentei na última sessão, 
vais sentir-te muito mais organizada e produtiva.

Escreve as tuas publicações quando te sentires produtiva e não 
quando estiveres sobre pressão, pois vai fazer toda a diferença 
na forma como transmites a tua mensagem. Além disso, fazeres 
este planeamento com antecedência vai ajudar-te a perceber se 
o que partilhas está a fazer sentido e é relevante.



2. Escreve no computador e não no telefone.
Imagina quando escreves um email: é mais fácil escreveres algo 
estruturado no computador, ou no telefone? Computador, certo?
Com os textos para o Instagram é igual. Escreveres no computa-
dor vai ajudar-te a criares um texto mais estruturado e de forma 
bastante mais rápida.

Além disso com a App AirTable que te apresentei vais conseguir 
visualizar o planeamento como um todo.

3. Define momentos para escrever
Não o faças sobre pressão, nem quando estiveres menos inspira-
da. Procura definir alturas para escreveres quando sentires que 
não estás tensa e quando a tua criatividade estiver em alta para 
tal. Caso contrário, vais demorar muito mais tempo e vais sentir 
que é tempo perdido, desmotivando.



Na sessão desta semana falámos sobre a importância de fazer 
um planeamento para o Instagram.

Para mim, esta é mesmo a regra de ouro!
Para qualquer negócio, seja qual for a sua área de actuação, pla-
neamento e organização são regras obrigatórias. Se nos orga-
nizarmos e planearmos o nosso dia de trabalho, porque é que 
não nos dedicamos ao planeamento das nossas redes sociais? 
É fundamental que olhemos para estas plataformas como sendo 
um ponto de venda do nosso projeto.

Quais as vantagens?

- Não vamos estar constantemente ansiosas com o facto de não 
sabermos o que vamos publicar nesse dia. Se definirmos previa-
mente o conteúdo, o nosso dia- a-dia torna-se menos cansativo 
no que toca às redes sociais.

- O tempo que dedicamos geralmente a pensar no que vamos 
publicar, pode (e deve) ser aproveitado para o engagment ou  
interacção com os nossos seguidores. O que acontece na maio-
ria das vezes, é que acabamos por não interagir tanto porque já 
estamos cansadas de passar tanto tempo nas redes.
Vamos falar sobre engagement e a sua importância num módulo 
mais à frente, e vais perceber porque é que é fundamental.

- Conseguimos uma organização do nosso feed e, consequente-
mente, uma lógica sobre os temas que abordamos. Criamos uma 
sequência e não nos repetimos em temas nos quais já falámos.

A importância de planear e como fazê-lo



Deves, por isso, criar um calendário editorial para as tuas publi-
cações, tendo em conta tudo o que definimos anteriormente.

Usa a plataforma AirTable, utilizando as ferramentas que te apre-
sentei na nossa sessão, juntamente com algumas dicas que te 
deixo de seguida:

1. Define as categorias
Que assuntos vais abordar nos teus posts? Sugiro-te criares en-
tre 3 a 5 categorias diferentes, alternando entre elas. Isto vai per-
mitir-te que não te tornes repetitivo no tipo de publicações que 
fazes.

Recorda-te que é importante que o utilizador não se sinta abor-
recido mas sim inspirado!

2. Em que dias vais publicar
Tal como falámos, é necessário colocares no teu calendário em 
que dias da semana vais publicar, assim como a que horas.

Se não tens a certeza em quais dias deves partilhar, o meu con-
selho é que faças testes. Por exemplo, numa semana partilhas às 
2as, 4as, 6as e Domingos; na outra semana partilhas às 2as, 3as, 
5as e Domingos; etc.
Depois faz uma análise e percebe o que resultou melhor.

3. Escreve. Escreve. Escreve.
Antes de definires em que dias vais publicar, ou que fotografias 
queres partilhar, foca-te no texto. Começa por escrever ideias, 
mesmo que ainda não saibas a 100% quando é que a vais par-
tilhar. Teres textos escritos vai facilitar-te imenso o processo de 
criação e de agendamento. 

4. Agenda
Na próxima sessão vamos aprender a agendar os posts.



Instagram é sobre engagement: interacções!
Tudo aquilo que aqui analisamos tem sempre o objetivo de tra-
zer o maior número de interacções possíveis ao teu perfil. Lem-
bra-te que, quantas mais interacções tiveres, mais visível o teu 
perfil vai ficar.

Outra das ferramentas que te vai ajudar a ter um maior engage-
ment, é precisamente o tamanho da fotografia que publicas.

Sabias que posts em formato vertical têm tendência para gerar 
mais interacções? Vou explicar-te porquê:

As redes sociais são usadas no telemóvel, que é vertical.  Quanto 
mais espaço nós ocuparmos no ecrã, mais engagement vamos 
ter! O que significa que os nossos posts devem ser verticais, pois 
vai ocupar um espaço maior no ecrã dos telemóveis.

O Instagram permite-nos publicar em três formatos diferentes:

Quadrado (1:) – 1080 px, 1080 px
Horizontal (1.91:1) – 566 px, 1080 px

Vertical (4:5) – 1350 px, 1080 px

A primeira opção (formato quadrado) é a mais comum e a que a 
grande maioria das pessoas utiliza, precisamente por não saber 
desta questão. É a opção pré-definida pelo Instagram.

A segunda opção (formato horizontal) é a menos favorável pelos 
teus posts, pois é a que ocupa o menor espaço do ecrã. Evita, 
por isso, usar esta opção.

A terceira opção (formato vertical) é, sem dúvida, a opção pela 
qual deves optar.

Dimensões das fotografias



Como colocar as fotografias em formato vertical?

1. Selecciona a opção

de publicar uma fotografia

3. A tua fotografia vai aparecer em formato 

vertical. Deves seleccionar a zona da foto-

grafia que queres que apareça, caso não 

caiba toda.

As laterais brancas que aparecem não vão 

aparecer na tua publicação.

2. Carrega na opção 

expandir.



Bancos de imagem

Bem sei que, por vezes, é difícil encontrarmos as melhores foto-
grafias para publicar no nosso feed. A pensar nisso, quero apre-
sentar-te alguns bancos de imagem totalmente gratuitos e que 
podem ser úteis para as tuas publicações.

Unsplash

Pexels



Apps para te ajudar a criar layouts

Estas apps que te apresento vão ajudar-te na criação de layouts 
para o teu feed, criando grafismos, filtros, etc.
Poderão ser úteis também para os stories.

Word Swag

App disponível para telemóvel

download

Over

App disponível para telemóvel

download

Canva

Versão telemóvel

VSCO

App disponível para telemóvelApp disponível para telemóvel

download

Tezza

download

Versão computador



Para terminar, tem os seguintes pontos 
em atenção.

1

2

3

4

1. Localização

2. Imagem/Fotografia

3. Identificação de pessoas, negócios
ou parceiros

Qualquer informação que dás ao teu seguidor 

pode ser valiosa. Se estás de viagem ou a visitar 

um local novo, poderá ser relevante ao teu con-

teúdo partilhares onde estás, ou se tens uma loja 

física deverás partilhar a sua localização para que 

os teus clientes se encontrem mais facilmente.

Dada a natureza visual desta plataforma, é impera-

tivo partilhar imagens de alta qualidade. Não falo 

apenas de resolução, mas sobretudo de qualidade 

estética.

Como já mencionei anteriormente, existem imen-

sas aplicações que te podem ajudar a editar as 

tuas fotografias de forma instantânea e semi-pro-

fissional, mas o próprio conteúdo e enquadramen-

to da foto deve refletir essa qualidade.

Pessoalmente aconselho sempre os meus clientes 

a procurarem a ajuda de um profissional. Seja fotó-

grafo ou videógrafo, a diferença de valor que este 

nos traz é enorme.

Falar de entreajuda, estimular parcerias (...), pode-

mos também referenciar na descrição da foto.

Sempre que falares de outras marcas ou pessoas 

na tua publicação, não te esqueças de a identificar.

4. Descrição
Na última sessão abordámos de como devemos 

criar uma boa descrição, pelo que deves ter esses 

pontos em conta.
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estás pronta
para começar

a criar os teus conteúdos!

Curso Instagram


