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Nesta aula disponibilizo um exercício com o 
objetivo de aumentar do alcance, a interação 
dos seus posts e atração de mais seguidores 
para a sua conta, através do tráfego pago.

Bem-vinda, bem-vindo
à terceira aula deste
Workshop prático.

Agarre o planner do workshop
no grupo do Facebook
Para quem complete todas as atividades do nosso planner, terá um 
bónus surpresa no final do Workshop. Garanto-lhe que vai valer a pena!
Vá já ao grupo do Facebook e apanhe o seu planner!

Siga @anamendesconsultoria no 
Instagram porque partilho por lá 
conteúdo exclusivo diariamente.

Não se esqueça de me seguir no instagram:

Junte-se ao grupo do Facebook 
para apresentar o exercício 
prático de cada aula

Participa ativamente no grupo do facebook:

Junte-se ao grupo do WhatsApp 
para partilhas mais rápidas como 
por exemplo link acesso aulas.



Novo calendário das aulas

SEGUNDA - 13/12

Resumo Workshop
Orientando e-commerce

21:30H | VIA ZOOM

DIRETO 01

TERÇA - 14/12

Dúvidas
Tema surpresa

21:30H | VIA ZOOM

DIRETO 02

QUARTA - 15/12

Entrevista com aluna
convidada que conta como

desenvolveu o seu
negócio no instagram

21:30H | VIA INSTAGRAM

DIRETO 03

QUINTA - 16/12

Análise de perfil

21:30H | VIA INSTAGRAM

DIRETO 04

SEXTA - 17/12

Análise de perfil

12:30H | VIA INSTAGRAM

DIRETO 05

Onde pode assistir às aulas
da 2ª semana do Workshop
As aulas vão realizar-se no Zoom ou no Instagram 
@anamendesconsultoria. Consulte o horário.

Pedido de informações
Para quaisquer dúvidas que queira esclarecer 
entre em contacto com info@anamendes.com.pt

Como obter o certificado de presença
Caso tenha frequentado as 3 primeiras aulas para solicitar o seu 
certificado de presença deve enviar-nos os seguintes dados: Nome 
completo, n.º cartão de cidadão e data de validade.

Esses dados pessoais serão utilizados com a finalidade específica e exclusiva
para emissão do Certificado de Presença e apagados após emissão do mesmo.

Os certificados podem ser pedidos até dia 17 de dezembro às 15:00.

Passatempo oferta livro 
Estou a fazer um passatempo de oferta do meu 
Livro “Gestão de Redes Sociais para Empresas”.
Nesta última aula crie uma história e 
mencione-me no Instagram 
@anamendesconsultoria



Uma das formadoras pioneiras na Europa na 
formação às Empresas e Profissionais sobre a 
utilização profissional do Facebook e Instagram 
(+5500 alunos no formato presencial).

Consultora de Empresas especializada na utilização 
das Redes Sociais Facebook e Instagram em vários 
setores de atividade (retalho, vinhos, imobiliária, 
desporto, indústria, automóvel, indústria, bens de 
grande consumo, organizações governamentais, 
entre outras).

Formações personalizadas nas empresas dedicadas 
ao tema “Como potenciar as vendas no Instagram”.

Formadora na Associação Portuguesa de 
Anunciantes. 

Docente da disciplina Redes Sociais  I na pós 
Graduação Digital Business na Porto Business 
School.

Autora do livro “Gestão de Redes Sociais para 
Empresas, casos práticos de empresas e 
empreendedores portugueses” editado pela 
Marcador.

Breve apresentação
da formadora
Ana Mendes
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Como anunciar com 
apenas 1€ por dia no 
Instagram e obter 
resultados.
Se quer mostrar o seu conteúdo a mais pessoas, a pessoas com um 
perfil ideal para se tornarem seus seguidores tem 2 opções:

Trabalhar muito bem aquilo que chamo as fontes de tráfego 
orgânicas por forma a atrair visitantes para a sua conta de Instagram. 



Se quiser acelerar a visibilidade da sua conta no Instagram e aumentar 
rapidamente o número de pessoas a quem a sua publicação é mostrada 
invista em anúncios no Instagram. 

Vou ensinar-lhe o método para que investa um pequeno orçamento diário e 
obtenha resultados, quer no alcance diário do seu post, quer na captação de 
novos seguidores, quer na interação adicional que este vai obter. 

Mas tem de seguir o meu método de promoção de publicações com 1€/dia 
que me foi ensinado há 9 anos anos por um especialista em anúncios no 
Facebook e Instagram que se chama Dennis Yu. Escusado será dizer que 
este método está mais do que testado e comprovado.

3 exemplos de fontes 
de tráfego orgânicas:
• Realização de colaborações com outras contas.

• Publicação de Reels com consistência e frequência. vvv

• Utilização do grupo de #hashtags certos nos seus posts.



#1. Publique conteúdo base de funil no 
seu feed com regularidade semanal.

#2. Agora analise as estatísticas das suas publicações 
e identifique qual ou quais dessas publicações base de 
funil foram as que tiveram os melhores resultados.

Siga este passo a passo
para promover uma
publicação no Instagram

Relembrando o conceito de conteúdo base de funil:

Selecione um post tendo em conta os bons resultados
nos seguintes 2 indicadores de performance:

a)Alcance da publicação 
b)Interação total da publicação 



Como encontrar as estatísticas:

a) Vá até à sua conta e
clique no botão estatísticas

b) Clique em “Conteúdos
que partilhaste”.

d)Selecione uma dessas publicações.

c) Analise quais as publicações com maior
alcance e com maior interação nos últimos 30 dias.



#3. Analise agora o seu melhor post numa perspetiva 
de uma pessoa que nunca ouviu falar da sua marca, 
da sua empresa ou de si como profissional.

Está clara a publicação ou quer alterar alguma coisa?

Se quiser alterar algo, clique nos ... no canto superior 
direito do post e edite o texto ou alguma imagem (caso 
seja um carrossel e queira eliminar alguma imagem).

Recomendação:
Caso a publicação tenha #hashtags no final da descrição 
apague-os porque por vezes as publicações não são 
aprovadas por causa da utilização de #hashtags banidos 
pelo Instagram.

Se tiver curiosidade consulte aqui a lista de #hashtags banidos pelo Instagram.
https://blog.kicksta.co/a-complete-list-of-banned-hashtags-you-should-avoid/

https://blog.kicksta.co/a-complete-list-of-banned-hashtags-you-should-avoid/


#4. Agora vai promover a publicação 
clicando diretamente no botão Promover

Se tiver um negócio local com um ponto de venda físico escolha a 
opção de “criar o teu próprio” e depois clique em localização.

Defina o raio em km em que pretende que o seu anúncio seja mostrado 
isto com o objetivo de atrair pessoas para o seu ponto de venda.

No objetivo selecione a opção mais visitas ao perfil.

#5. De seguida vai escolher o público-alvo 
a quem vai ser mostrada esta publicação.



Caso não se trate de um negócio local, 
crie o seu público baseado em critérios 
demográficos e interesses (que advêm da 
auscultação ao seu público ideal através 
da pesquisa que realizou).

Exemplo de um público criado para 
promover publicações base de funil.

Neste exemplo que aqui mostro com um 
investimento de 7€ esta publicação vai ser 
mostrada a entre 2200 a 5900 pessoas.

Não lhe parece que é um bom investimento 
tendo em conta que apenas está a investir 7€? 

A sua publicação segue agora para aprovação e se estiver tudo de acordo 
com as políticas de publicidade do Facebook e Instagram o seu anúncio 
será aprovado e posteriormente mostrado no feed a mais pessoas. 

Invista 1€/dia durante 7 dias.

#6. Chegou agora o momento de definir o orçamento.



Isso claramente vai depender do interesse que a publicação 
vai suscitar para o público para quem se está a dirigir.

Será da sua responsabilidade: 

Foi para a(o) ajudar a tomar decisões acertadas no Instagram que criei o 
Programa online Estratégia no Instagram onde durante 8 semanas lhe 
vou dar dicas práticas, atalhos como este para que mais rapidamente 
chegue a um maior n.º de pessoas, gere interação nas publicações e 
sobretudo poupe tempo porque vou orientá-la(o) sobre o que tem de 
fazer para atrair mais seguidores e convertê-los em clientes.

As inscrições vão estar abertas por um período limitado de dias e as 
aulas começam no dia 06 de janeiro de 2022 às 21:00.

Fique atenta(o) para conhecer o detalhe do Programa Estratégia no 
Instagram e condições de inscrição.

• Criar uma publicação que tenha todos os elementos certos para 
gerar interação, começando na seleção do tema da mesma e sua 
abordagem ser do interesse do público-alvo.

• Também tem de demonstrar um conhecimento acertado do perfil 
do seu Cliente ideal, saber quais são as suas preferências, quais são 
os seus TOP 5 problemas que o seu produto ou serviço resolve?

Quais os resultados
esperados da promoção
dessa publicação?

Faça o seu teste de investimento de 1€/dia durante 7 dias na promoção 
da sua melhor publicação e partilhe os seus resultados no grupo ou 
envie-me uma mensagem no Instagram para @anamendesconsultoria.
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Próximas aulas

Participe! 

Vou estar em direto nos dias
13, 14, 15, 16 e 17 de dezembro
(consulte o horário) no Zoom ou
no Instagram para esclarecer
as suas dúvidas.

Igualmente irá abrir um novo ciclo de Mentoria Ana Mendes, 
um projeto de acompanhamento personalizado na divulgação 
do seu negócio no Instagram, dirigido para empresários e 
profissionais liberais mais ambiciosos que pretender ter 
resultados mais rapidamente.

Com cada participante é traçado um plano de lançamento do 
seu negócio utilizando o Instagram. 

A Mentoria é sob candidatura e pode candidatar-se aqui.
https://forms.gle/63upwyn6jX9LmBiU9

Mentoria Ana Mendes 

https://forms.gle/63upwyn6jX9LmBiU9

