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Hashtags

O que são?

Como é que fu
ncionam?

Para que serve
m?

Como usar?



Bem-vinda a este ebook. Obrigada por teres chegado até aqui 
e por confiares no meu trabalho, mas também por investires 
tempo para aprender mais sobre o teu negócio.

Antes de começar a responder às perguntas que te mostrei em 
cima, deixa-me dizer-te o seguinte: as hashtags são importantes 
pois vão ajudar-te a que a tua publicação tenha mais alcance, 
a que chegues a um maior número de seguidores e, consecuti-
vamente, a que tenhas mais sucesso no Instagram. As hashtags 
existem porque têm um determinado propósito, e isso não pode 
ser ignorado.

De todas as inovações que o Instagram tem vindo a fazer ao lon-
go dos anos, a hashtag está presente desde o início da platafor-
ma e que se manteve até hoje. Isto significa que são realmente 
importantes e que devem ser usadas.

Qualquer que seja a tua área de negócio, as hashtags são uma 
peça fundamental no desempenho do teu Instagram, pois são 
uma ferramenta muito valiosa para que o teu conteúdo chegue 
a mais pessoas. Contudo, se não as estiveres a usar de forma 
correcta, não chegarás a quem pretendes.

As perguntas que mais recebo em relação a este tema são?
 - Como utilizar?
 - Quantas usar?
 - Quais escolher? Com maior ou menor alcance?

Neste ebook vais aprender tudo isto e muito mais.
Vamos a isso?



Tal como expliquei na página anterior, as hashtags vão ajudar-te 
a que a tua publicação tenha mais probabilidades de ser vista, a 
que chegues a um maior número de seguidores e, consecutiva-
mente, a que tenhas mais alcance no Instagram.

Vão, resumidamente, ajudar a que o teu post tenha mais alcance 
e mais engagement.

Mas, afinal, o que são?
São, nada mais nada menos, do que uma forma de catalogar 
conteúdo, ajudando as pessoas a encontrarem publicações 
sobre os temas que mais lhe interessam.

Regras sobre os hashtags:

- É sempre antecidido por este símbolo: #
- Não pode ter espaços no meio nem pontuação.
- Pode ser uma palavra mas também pode ser um emoji.
- Não pode incluir caracteres especiais, como por exemplo: %, 
&, $, @, =,?, etc.

Exemplos

O que são as hashtags?



O que deves saber em 
primeira mão:

1. Usa 30 hashtags em cada post
Em cada publicação o Instagram permite-nos usar até 30 
hashtags. Então, se temos 30 para usar devemos usar todos. Por 
cada hashtag que não usares é alcance que estás a perder.

2. Não uses hashtags com mais de 1 milhão de utilizações
A intenção ao usares hashtags é que o teu post chegue a mais 
pessoas. Ora, se usares hashtags que sejam utilizados por milha-
res de utilizadores dificilmente o teu post vai ser destacado.

3. Usa hashtags que descrevam o teu negócio ou a tua audiência
Ao escolheres uma hashtag pergunta-te: está a descrever aquilo 
que eu faço? Está alinhado com o serviço e/ou produto que que-
ro vender? Descreve a minha audiência?

4. Evita hashtags genéricas 
Em concordância com o que referi no ponto 3, evita hashtags 
que sejam “random” e genéricos. O que pretendes é ir ao foco 
da questão e não usar uma hasthag só porque tem muitas visua-
lizações.



1. Não uses hashtags que sejam demasiado populares.
Se usares, por exemplo, hashtags que tenham um alcance de 
mais de 1 milhão de utilizações, é muito provável que o teu post 
se perca no meio de tantos outros conteúdos que também estão 
a usar esse hashtag. Acaba por ser uma perda de tempo e por 
não te levar a lado nenhum.

2. Não uses hashtags que não sejam relevantes para o teu negócio.
Por exemplo, #love e #happy vão descrever sentimentos de como 
te poderás estar a sentir, mas não te vão levar ao teu público alvo 
a não ser que o teu feed seja em exclusivo sobre esses temas.

Em vez disso, usa sim hashtags que descrevam exatamente o 
conteúdo que estás a partilhar. Quando o fizeres, vais estar a 
chegar exatamente a quem pretendes. Por exemplo, se eu usar 
o hashtag #mulherempreendedora eu estou a direccionar o meu 
post para utilizadores que procurem por este tema. Ao carregarem 
no hashtag #mulherempreendedora e verem o meu post vão, 
provavelmente, seguir-me porque o meu conteúdo vai interessar-
-lhes por ser exatamente o tema que pretendem ver.

O que fazer? E o que NÃO fazer?



3. Cria uma lista de hashtags e usa-a de forma regular.
Não escolhas hashtags tendo por base uma fotografia apenas e 
não uses hashtags novos em cada post diferente que uses.
Mais uma vez, consistência é a palavra-chave e escolher os 
hashtags certos podem levar-te ao sucesso.

Por isso, cria uma lista de 30 hashtags que funcionem para qual-
quer que seja a fotografia que tu uses. Ao seleccionares uma 
combinação que descreva o teu conteúdo chegarás facilmente à 
tua audiência cada vez que publicares.

4. Usa e abusa deles!
Podes usar até 30 hashtags por post. Então, usa e abusa delas!
Se podes usar 30, usa-os todas pois cada um delas vai ajudar-te 
a chegar à tua audiência. Por cada hashtag que não uses é 
alcance que estás a desperdiçar.

Na imagem seguinte vou mostrar-te como é que uma lista de 
hashtags podem ter um alcance brutal no nosso post.

Estes são os resultados que obtive num post que eu fiz, poucas ho-
ras depois de o publicar. O que signfica que em pouco tempo, qua-
se 700 pessoas chegaram à minha públicação através da lista de 
hashtags que eu publiquei. E é exatamente isto que se pretende.



6. Faz uma pesquisa.
Dedica tempo a pesquisar quais hashtags fazem sentido tu usares. 
Pensa no teu negócio e nas palavras-chave que te podem trazer um 
maior alcance e, claro, uma maior audiência.

Como pesquisar hashtags?

1. Através da barra de pesquisa do Instagram:

2. Através do site Meta Hashtags:
Um site que te vai ajudar com ideias, a pesquisar as melhores 
hashtags para o teu projeto e mostrar o alcance que já têm, para 
perceberes se são as mais indicadas para usares.

www.metahashtags.com

https://metahashtags.com/
http://www.metahashtags.com/


7. Analisa e muda-as se necessário.
É fundamental que vás fazendo uma análise regular para perceber 
se a lista de hashtags que criaste continua a funcionar e a trazer-te 
retorno. Se a lista que criaste deixou de ter um bom alcance, está 
na hora de a mudares. Começa por mudar apenas 10, vê se faz 
diferença e vai testando.

8. Usa-as nos stories
Sabias que podes (e deves!) usar hashtags nas stories?
Contudo, visualmente não fica bonito termos uma lista de 
hashtags nas nossas stories, já que vai perturbar o grafismo que 
estamos a publicar. Nesse sentido, a minha sugestão é que os 
ocultes reduzindo o seu tamanho até ficarem invisíveis. Como?

- Coloca-os da mesma cor que o teu fundo;
- Esconde-os atrás de GIF’s, fotografias ou outros;
- Coloca-os tão pequenos e num local estratégico ao ponto de 
não se verem.

Ao colocarmos hashtags nas stories aumentamos, mais uma vez, 
as nossas probabilidades de sermos vistos.

9. Não as uses na tua biografia
Ao colocares hashtags na tua biografia estás, automaticamente, a 
convidar o utilizador a sair do teu perfil e a visitar outro.

Lembra-te que o teu objetivo é que o utilizador fique o maior tempo 
possível no teu perfil e, por isso, não recomendo que os uses na 
tua bio.

Só faz sentido usarmos uma hashtag na nossa biografia se esta 
remeter para conteúdo nosso e não de outras pessoas.



Como escolher?

Esta é uma das perguntas que mais me fazem quando falamos 
de hashtags. Como é que escolho? Como consigo as 30? Como 
sei que estão a funcionar?

Escolher hashtags pode ser desafiante, mas não é impossível.
O maior conselho que te posso dar é: testar. Não há uma fórmula 
mágica e só assim vais conseguir perceber se estás a ter resultados 
ou não.

O meu conselho é que faças várias listas diferentes e que uses 
em diferentes publicações, para que possas perceber qual lista 
de hashtags está a ter mais alcance.

Podes achar que utilizar hashtags populares e muito utilizadas 
é a melhor opção por serem as mais procuradas, mas, como te 
expliquei no início deste ebook, não é bem assim.

Se tivermos uma hashtag com mais de 1 milhão de publicações, 
a probabilidade do nosso post aparecer no top é muito reduzida. 
Vai, por isso, acabar por ficar perdida no meio de tantas publica-
ções. É importante, por isso, que escolhas as ideiais para o teu 
nicho de acordo com o alcance que consegues ter.

O que ter em conta?

a) O teu target
Exemplo:

Se estás a comunicar em português, não faz sentido usares as 
tuas hashtags em inglês.

b) A tua marca
Exemplo:

Se o teu mercado é relacionado com coaching, não faz sentido 
escolheres hashtags relacionados com comida.



Perguntas que te
deves fazer:

- Esta hashtag descreve o meu trabalho

e aquilo que eu faço?

- Esta hashtag descreve a minha audiência

e é algo pelo qual o meu target vai 

procurar?

- Esta hashtag tem menos do que

500.000 posts?

- Esta hashtag vai levar-me aos utilizadores 

que querem ver o meu conteúdo?



Começa por fazer uma pesquisa sobre o que pessoas da tua área 
estão a utilizar na sua lista de hashtags. Quais as que mais fazem 
sentido para ti?

Tendo em conta tudo o que falámos neste ebook, faz agora várias 
listas de 30 hasgtags cada que fazem sentido para a tua marca.



Como perceber se estão a funcionar?

É natural que, com o tempo, a lista de hashtags que estás a usar 
deixe de ter tanto alcance. Se isso acontecer, sugiro-te que cries 
uma nova lista e que vás percebendo se o alcance do teu post 
melhora.

Como ver se a minha lista está a ter alcance?

Segue os próximo passos:

1. No teu post, carrega em “Ver Estatísticas” (ou “View Insights” 
se estiver em inglês.

2.  Irá surgir uma barra com várias estatísticas do teu post, 
nomeadamente: quantos likes, quantos comentários, etc. Faz 
swipe para abrir o menu completo.

3. É aqui que podes ver o alcance que a tua lista de hashtags 
teve na tua publicação.

1

2

3



A pergunta que mais
me fazem quando falo

em hashtags:

Onde devo utilizar? Na legenda ou no primeiro comentário?

Posso dizer-te que as duas opções estão correctas e ambas te 
vão dar bons resultados. Depois de vários testes e pesquisas, 
não existe nada que indique que colocar a lista de hashtags nos 
comentários vá reduzir o alcance do teu post.

A minha opinião?
Coloca sim no primeiro comentário. Quais as vantagens?

- Estéticamente fica mais bonito
Apesar de eficaz, não deixa de ser uma lista com 30 hashtags 
que visualmente não ficam bonitas. Por isso, ao colocarmos no 
primeiro comentário estamos a “ocultar” da nossa legenda, fi-
cando mais bonito estéticamente.
  
-  Ao colocares a lista das 30 hashtags na legenda do teu post, 
vais estar a criar ruído na mensagem que queres transmitir. Se 
optares por colocar no primeiro comentário, estás a focar toda a 
atenção da tua audiência para a mensagem e não para a lista de 
hashtags.



As hashtags da nossa tribo

#tribejl 

Esta é a hashtag que criei para reunir todas as mulheres que 
fazem parte da minha comunidade. Usa-o em todas as tuas 
publicações, pois vai permitir que seja onde nos encontremos no 
Instagram.

Ao usares esta hashtag estás a incentivar ao engagement e à 
evolução do teu perfil e estás a unir-te a uma comunidade de 
mulheres que estão no mesmo caminho que tu. Não te esqueças 
de o usar também quando fizeres stories.



As hashtags da nossa tribo

#tribejldesign

Foi com este hashtag que tudo começou. Por contarmos com 
mais de 18 mil partilhas, conseguimos criar uma comunidade 
muito grande que se encontra no mundo virtual através deste 
hashtag. São muitos os perfis que o usam e, por isso, é também 
muito grande o seu alcance. Poderás também incluí-lo na tua 
lista de hashtags.



Seguir hashtags

Sabias que podes seguir hashtags?

É verdade!
Para além de perfis, podes também seguir hashtags para que 
eles apareçam no teu feed e, assim, ser mais fácil interagires com 
eles. Desta forma, quando fizeres scroll pelo teu feed vão surgir-te 
posts com a hashtag respectiva e será mais fácil comentares e 
acompanhares as pessoas que o estão a usar.



Para seguires uma hashtag deves:

1. Ir para a página de pesquisa do Instagram, carregando na 
lupa do menu em baixo.

2. Seleccionar a opção “tags” e escrever a hashtag que preten-
des seguir.

3. Carregar no botão “Seguir” (ou “Follow, se estiver em inglês).
Depois destes passos, a hashtag que começaste a seguir vai apa-
recer no teu feed, juntamente com os perfis que já segues.

1

2

3



Hashtags banidas

Usar hashtags banidas pode estar a perturbar o teu alcance e o 
desempenho do teu feed. Sim, é verdade que há hashtags que 
são banidas pelo Instagram e que não devemos usar, se não 
quisermos estar “na lista negra” desta rede social.

Porque é que existem hashtags banidas?
A resposta é simples. O Instagram está constantemente à procura 
de soluções para evitar contas com conteúdos impróprios, 
garantindo assim a segurança dos utilizadores que usam a 
plataforma. Existem, como sabes, cada vez mais contas spam e 
de conteúdo inapropriado e é importante que a plataforma vá 
criando ferramentas de banir esse conteúdo.

Uma das formas de o banir é precisamente através de hashtags, 
pois permite filtrar o conteúdo útil aos utilizadores.



Como é que sei que uma hashtag está banida?
É bastante fácil e é muito importante que o faças, quando tiveres 
dúvidas sobre se deves utilizar determinada hashtag ou não.

1. Carrega na lupa.

2. Selecciona a opção “tags” e pesquisa pela hashtag que que-
res utilizar. Eu coloquei a palavra depressão.

3. Se a hashtag não te aparecer ou, por outro lado, aparecer esta 
mensagem é porque a hashtag está banida, ou corre riscos de o 
ser.

Evita usar e escolhe outra.

1

2

3
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estás pronta
para aumentar

o alcance do teu Instagram!
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