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HASHTAGS

O que são?

Como é que funcionam?

Para que servem?

Como usar?



 São uma forma de catalogar conteúdo, ajudando as pessoas a encon-

trarem publicações sobre os temas que mais lhe interessam.

- As hashtags vão ajudar-te a que a tua publicação tenha mais probabi-

lidades de ser vista, a que chegues a um maior número de seguidores e, 

consecutivamente, a que tenhas mais alcance no Instagram.

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

mais engagement.

AS HASHTAGS?
O que são



REGRAS
- É sempre antecidida 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:



EM PRIMEIRO LUGAR:
O que deves saber

- Usa 30 hashtags em cada post.

- Não uses hashtags com mais de 1 milhão de utilizações.

- Usa hashtags que descrevam o teu negócio ou a tua 

audiência.

- Evita hashtags genéricas.



O que deves (ou não) fazer?

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.



O que deves (ou não) fazer?

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 exclu-

sivo sobre esses temas. Usa sim hashtags que descrevam 

exatamente o conteúdo que estás a partilhar.



O que deves (ou 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.



O que deves (ou não) fazer?

4. Usa e abusa delas!

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.



O que deves (ou não) fazer?

6. Faz uma pesquisa.

Dedica tempo a pesquisar aquais 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.

De seguida vou ensinar-te a fazer esta pesquisa.



Como pesquisar hashtags?

1. Através da barra de pesquisa do Instagram:



Como pesquisar hashtags?

2. Através do site Meta Hashtags:

www.metahashtags.com



O que deves (ou não) fazer?

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 fun-

cionar e a trazer-te retorno. Se a lista que criaste deixou 

de ter um bom alcance, está na hora de a mudares.



O que deves (ou não) fazer?

8. Usa-as nas stories 

Sabias que podes (e deves!) usar hashtags nas stories?  

Mas só podes usar até 10 hashtags.

Visualmente não fica bonito termos uma lista de hashtags 

nas nossas stories, já que vai perturbar o grafismo que 

estamos a publicar. Vou mostrar-te algumas sugestões:



Como esconder hashtags nas stories?
1. Oculta-os colocando da mesma cor que um elemento,

ou fundo, da tua fotografia.



Como esconder hashtags nas stories?
2. Esconde-os atrás de GIF’s



Como esconder hashtags nas stories?
3. Coloca-os tão pequenos e num local estratégico,

ao ponto de não se verem.



O que deves (ou não) fazer?

9. Não as uses na tua biografia

Ao colocares hashtags na tua biografia estás, automatica-

mente, a convidar o utilizador a sair do teu perfil e a visi-

tar outro.

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.



COMO ESCOLHER
as hashtags certas para o meu negócio?

começa por testar
faz listas diferentes

e percebe o que te dá melhores resultados!



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 senti-

do escolheres hashtags relacionados com comida.

DE ESCOLHER?
O que ter em conta na hora



PERGUNTAS
que te deves fazer na hora de escolher:

- 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?



HASHTAGS?
E onde ficam as



HASHTAGS?
E onde ficam as



Como ver se a minha lista está a ter alcance?

Segue os próximo passos:

1

2

3



#tribejl
As nossas hashtags



BANIDAS?
O que são hashtags
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estás pronta
para aumentar o teu alcance!


