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AULA 1 - Conteúdo Stories
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Stories Instagram
Conteúdo mais instantâneo e expontâneo. O conteúdo fica disponível apenas por 24h.

Fazer Stories TODOS OS DIAS várias vezes ao longo do dia. 
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Stories Instagram

Atração de novos seguidores, educação dos 
seguidores atuais e criação de autoridade.

Conteúdo do Feed

Interação e retenção de seguidores. Apelos à ação 
para venda. 

Conteúdo Stories

Resposta a dúvidas e conversão de seguidores 
para clientes.

Direct



Conteúdo para Stories
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• Dia à Dia;


• Bastiadores;


• Testemunhos;


• Resposta a caixinha de perguntas;


• Sondagens;


• Quizz’s



Critérios do Instagram para Entrega 
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Ordem de postagem da Story. O último a postar passa para primeiro lugar na fila das 
Stories;

Quantidade de Interação, quanto maior a interação dos teus seguidores com as 
stories mais elas são entregues.



Estratégia para Aumento de Visualizações
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Utilizar ferramentas de interação do instagram: Sondagens, quizz’s e caixinha 
de perguntas, desta forma irás aumentar a interação de forma a que o Instagram 
entregue a mais gente.

Fazer pelo menos 2 Stories de 2 em duas horas, desta forma irás estar sempre a 
colocar-te em primeiro na fila das stories dos teus seguidores.
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9h - 2 Stories com um pergunta e colocar sondagem de “SIM” ou “NÃO”
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11h - Bastidores

Mostra um pouco do teu dia-a-dia em foto ou 
vídeo. Podes ser tu a treinar, por exemplo ou a 
mostrar o teu pequeno-almoço.
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13h - Abertura de caixinha para perguntas

E se não tiver perguntas ou tiver poucas perguntas? É normal ao 
inicio não teres muito volume de perguntas. Deves abrir a caixinha todos 
os dias para habituar a tua audiência a colocar lá as perguntas. E podes:


1. Fazer perguntas a ti próprio;


2. Pedir a conhecidos; 


Ninguém sabe quem faz as questões e isso pode motivar a que mais 
pessoas o façam.
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13h -15h - Responder a pelo menos 2 questões

Capricha nas respostas. Quanto mais valor 
acrescentares nas respostas maior será a 
probabilidade de mais pessoas deixarem as suas 
dúvidas na caixinha de perguntas.
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17h - Lançar mais uma Sondagem ou Quizz
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19h - Responder a mais algumas questões

Capricha nas respostas. Quanto mais valor 
acrescentares nas respostas maior será a 
probabilidade de mais pessoas deixarem as suas 
dúvidas na caixinha de perguntas.
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20h-21h - Partilha a tua visão sobre algum tema relacionado com treino 
ou hábitos saudáveis

É importante apareceres. É importante 
apareceres frequentemente em vídeo nas stories, 
desta forma irás conseguir ter uma capacidade 
de conexão com o teu público maior.
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OBRIGADO E ATÉ À PRÓXIMA AULA


