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Nesta aula temos um exercício 
especificamente direcionado ao 
alinhavar da sua Estratégia de 
Conteúdos em 2022.

Bem-vinda, bem-vindo
à segunda 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 o link de acesso às aulas.
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Calendário das aulas

Onde pode assistir às aulas
Todas as aulas vão realizar-se em direto no Zoom.
Receberá o seu link de acesso no dia de cada aula.

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

Como obter o certificado de presença
A formadora emitirá um certificado de presença assinado, caso frequente as 3 aulas 
ao vivo. Temos como comprovar a sua comparência no Zoom, pelo apareça ao vivo. 

No final 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.

Passatempo oferta livro 
Estou a fazer um passatempo de oferta do meu 
Livro “Gestão de Redes Sociais para Empresas”.
Em cada uma das 3 aulas, ofereço um livro à 
melhor história no Instagram que mencionar a 
conta @anamendesconsultoria
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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, 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 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

utilização profissional do Facebook e Instagram 

Consultora de Empresas especializada na utilização 
Facebook e Instagram em vários 

setores de atividade (retalho, vinhos, imobiliária, 
desporto, indústria, automóvel, bens de grande 
consumo, organizações governamentais, entre 

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

Docente da disciplina Redes Sociais I Pós-graduação 

Autora do livro “Gestão de Redes Sociais para 
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Deixo-lhe alguns números chave 
sobre o Instagram.

Tema da aula 2

Como definir
uma estratégia de
conteúdos magnética!
O conteúdo que publica na sua conta de Instagram é o elemento n.º 1 
para que concretize os objetivos do seu negócio com o apoio desta 
ferramenta incontornável que é o Instagram Profissional.

Se quer alcançar mais pessoas, as pessoas certas que se poderão 
tornar seus Clientes tem de alimentar a sua conta com conteúdo 
interessante, que fidelize e que vá para além da simples apresentação 
dos seus produtos e serviços. Vender sem vender é uma técnica que 
tem de desenvolver nas suas publicações não comerciais. 

1. Foque-se num tema, no máximo em outros 2 temas complementares.

2. Crie conteúdo para público frio, morno e quente. 

3. Cada localização do Instagram tem uma função
distinta na relação com a comunidade.

4. Certos formatos de conteúdo são beneficiados pelos algoritmos.

5. Cada post tem um objetivo e interação principal esperada.
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Identifique o tema principal e 1-2 temas 
complementares que aborda ou vai 
abordar na sua conta de Instagram.

Exercício
prático aula 2

Por exemplo se tem uma loja de brinquedos:
Tema Principal: Pedagogia da aprendizagem
Tema secundário: Ideias de brincadeiras em família

Por exemplo se tem uma loja de roupa:
Tema Principal: Tendências Moda Mulheres 34-55 anos, clássico intemporal
Tema secundário: Dicas de acessórios (bijuteria, malas, cintos, lenços)

Por exemplo se é um profissional liberal como eu:
Tema Principal: Instagram Marketing para pequenas empresas e profissionais liberais
Tema secundário: Inspiração, dicas e truques para vencer o medo de fazer vídeos

O tema principal que vai abordar deve ser específico e estar diretamente 
relacionado com o que vende, alinhado ao setor de atividade em que 
opera, ao nicho em que se inserem os seus produtos, os seus serviços.

Nota importante:
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Agora é a sua vez! 

#1. Defina o tema principal e tema(s) 
secundários da sua conta de Instagram:

Exercício prático da aula

Tema principal:

Tema secundário 1:

Tema secundário 2 (opcional):
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Se ainda não sabe especificamente quais são 
prepare um questionário de auscultação.

Problema 1:

Problema 2:

Problema 3:

Problema 4:

Problema 5:

Por exemplo, para uma loja de roupa, identificação
5 problemas da sua Cliente ideal:

Problema 1:

Problema 2:

Problema 3:

Problema 4:

Problema 5:

Não sabe o que lhe fica bem.

Precisa de inspiração sobre as novas tendências.

Tem dificuldade em saber como se conjugam certas peças.

Quer estar na Moda, mas também aproveitar o que tem no guarda-roupa.

Com o teletrabalho precisa de gravitar entre o conforto, estar
apresentável e sentir-se confiante com a sua imagem.

#2. Para o seu tema principal quais são os TOP 5 
problemas do seu Cliente ideal (persona).

Exercício prático da aula
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Concretize essas ideias, especifique mais:
1.O que vestir com leggings em pele 

2.Como usar um trench coat 

3.Como usar meias collants estampadas 

4.Como usar jeans com blazer 

Como incorporar as botas pesadas num guarda-roupa clássico

Agora que identificou os problemas 
vai dar a solução nos seus posts.

Vamos voltar ao exemplo:

PROBLEMA 1: Tem dificuldade em saber como
se conjugam certas peças.

SOLUÇÃO: Ideias para vestir uma peça
ou para conjugar peças. 

Agora para cada tópico mais concreto, que identificou em 
cima, pode criar 4 posts para cada localização no Instagram.

Por exemplo:
1. O que vestir com leggings de pele

Feed: Um carrossel com ideias de looks com leggings
Reels: Vídeo com os mesmos looks de leggings
Stories: Mostre as leggings que tem na sua loja 
Direto: Faça uma live shop em que apresenta as leggings e os
respetivos preços e faz a chamada para a ação para a compra
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Problema que resolve:

A partir de um dos tópicos crie 4 posts
para diferentes localizações no Instagram.

Descreva-os sucintamente aqui:

Parabéns acabou de delinear uma parte da
sua estratégia de conteúdos magnética. 

Feed: Stories:

Reels: Direto:

Solução:

Concretize num tópico mais concreto. 

#3. Agora é novamente a sua vez,
para completar o exercício:

Exercício prático da aula
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Publique no grupo o exercício 
dos 4 posts criados a partir de 
1 tópico concreto.

O que tem de
fazer a seguir:

Encontramo-nos na aula 03
- Como investir 1€ por dia em anúncios
e alcançar novas pessoas.
- Apresentação do Programa
Estratégia no Instagram.(Começa a 6/1/2021)

Domingo | 12/12 | 21:30h
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