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Para que servem as stories?

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. Por isso, a dicar 
número um que tenho para te dar é: aparece!

Mas como as uso?
E como posso gerar mais engagement?



Como criar Instagram Stories?
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Como criar Instagram Stories?



Adicionar texto às stories



Mudar a cor do texto



Truques para animares o texto



Usar ferramentas de desenho
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Espessura dos traços



NAS STORIES
Como gerar engagement

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, se-
guindo das vantagens que o cliente tem ao adquirir esse produto. 
Podes, além disso, referir como podem adquirir, e qual o preço.
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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.



Picsee

Nichi

Unfold

Stories Edit

Canva

Over

Apps para stories



3. Identifica pessoas nas tuas stories
Ao identificares outros perfis nas tuas stories, a pessoa identificada vai automaticamente receber uma notificação e a 

tendência é partilhar nas suas stories, fazendo referência e mostrando o teu perfil.



4. Usa hashtags



5. Usa todas as funcionalidades que o Instagram te dá
Localização, gif’s, hashtags, menções, perguntas, poll’s, etc.

1. Produtos
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2. Localização
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3. Identificar perfis
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4. Gif ’s
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6. Converte as stories em conversas
Os stickers com perguntas são uma ferramenta incrível para gerar engagement nas tuas stories. Ao fazeres perguntas 

à tua audiência, eles estão a interagir diretamente com o teu perfil. E é precisamente isso que tu queres!





AS STORIES
Do feed para
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Depois de teres feito a tua publicação no feed, partilha 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.

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?



ESTATISTICAS
Compreender as







1. Impressões
O número de impressões representa o número de visualizações 
que o teu conteúdo teve. Ou seja, quantas vezes viram a tua 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 a tua 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 
continuaram a ver as tuas stories seguintes.

5. Storie seguinte
Esta opção permite-te perceber quantas pessoas sairam das 
tuas 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.
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estás pronta
para dinamizar as tuas stories!


