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Quero que nestas 3 aulas aprenda 
a usar o Instagram para divulgar o 
seu negócio no online!

Bem-vinda, bem-vindo
à primeira aula de três 
deste Workshop prático.

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

O que tem de fazer:

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

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

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!

https://www.instagram.com/anamendesconsultoria
https://www.facebook.com/groups/workshopinstagraparanegocios
https://chat.whatsapp.com/FHrdtX7wTKZ4sAFiFW8bW2


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.



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 II 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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Nesta aula dou-lhe uma tarefa 
concreta para realizar. 
Criar ou mudar a sua bio no 
Instagram que é como quem diz o 
seu “cartão de visita” no Instagram. 
Se quiser pode publicar o antes e o 
depois no Grupo do Facebook.

Exercício
prático aula 1

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



Deixo-lhe alguns números 
chave sobre o Instagram.

O Instagram
em Portugal

O Instagram é a 3ª rede social em Portugal,
mas a que mais cresce nos últimos anos.

Em 2021 conta já com quase 7 milhões de utilizadores em Portugal.

O alcance orgânico médio nas publicações no Instagram pode chegar
aos 25% da sua base de seguidores contra cerca de 2% de alcance
orgânico médio no Facebook.

Isto quer dizer que em média por cada 1000 seguidores, 250 vê as suas 
publicações no Instagram sem que tenha que investir em anúncios.
Já no Facebook em média por cada 1000 fãs, 20 vê as suas publicações.

Isto significa que consegue chegar organicamente a muitas mais
pessoas no Instagram do que no Facebook, mesmo que tenha
uma comunidade mais pequena no Instagram.

A interação de uma publicação é em geral
superior no Instagram face ao Facebook.

Faça uma experiência publique o mesmo post
no Facebook e no Instagram e analise.

Depois envie-me uma mensagem no Instagram em @anamendesconsultoria
e conte-me qual é que teve uma maior interação.



1. Antes da Estratégia no Instagram reflita sobre a sua Estratégia de Negócio.
2. Falta de clareza com que se apresenta no Instagram.
3. Desconhecimento do perfil do Cliente ideal (persona).
4. Proporção desequilibrada entre posts comerciais e não “comerciais”.
5. Basta criar conteúdo e publicar.

Erro #3 | Como pode corrigir?

Na aula referi os 3 ERROS que pode estar 
a cometer na sua conta de Instagram:

Na sua opinião quais os 3 ERROS 
que eventualmente pode estar a 
cometer no Instagram?

Erros no instagram

Erro #2 | Como pode corrigir?

Erro #1 | Como pode corrigir?



Exercício prático

Para chegar à versão final do texto (são 150 caracteres)
use estes pontos na sua reflexão:

Vamos trabalhar na sua bio.

O que faz (qual é a sua área de atuação)01.
Como faz – quer destacar a transformação que a sua 
atividade traz à vida dos seus clientes ou seja como é que 
o seu produto ou serviço torna a vida das pessoas melhor? 
Uma outra forma de expressar o que deve colocar aqui é a 
sua proposta de valor no nicho em que opera.

02.

Identifique para quem se dirige (opcional), para quem 
são direcionados os seus produtos e/ou serviços.03.
Consegue identificar um fator de diferenciação na forma como atua.04.
Se é profissional liberal, pode introduzir um fator 
que lhe confira confiança, credibilidade, autoridade 
à sua prestação de serviços como por exemplo:
Uma certificação que tenha, os seus anos de 
experiência prática, um prémio que tenha recebido.

05.

Se ainda tiver espaço introduza uma chamada para a ação
(o que é que quer que as pessoas façam a seguir depois de 
verem a sua bio) por exemplo:
Envie-me uma mensagem; conheça mais pormenores aqui, etc

06.



■ Pode e deve utilizar a sua palavra-chave mais importante no @nomede 
utilizador (por exemplo nutricionista) ou no nome (o que está a bold).

■ Não use #hashtags na bio.

■ Não mencione outra conta @nomedeutilizador a menos que seja um 
outro negócio que tenha.

■ Não use outro tipo de letra diferente da do Instagram.

■ Pode usar emoji ś para facilitar a leitura do texto.

■ Não gaste caracteres com email, WhatsApp. Deixe isso para o campo 
contactos.

■ Escolha a categoria que mais representa o seu negócio. MAS se 
escolher empreendedor terá acesso a todas as músicas no Reels.

Notas importantes:
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Publique no grupo uma imagem 
do antes e depois da sua bio. 
Eu e a minha equipa daremos 
feedback à sua proposta.

O que tem de
fazer a seguir:

Siga-me no Instagram, partilho 
diariamente dicas sobre como usar 
corretamente o Instagram Profissional.

Encontramo-nos
na aula 02
Quinta | 09/12 | 21:30h

https://www.instagram.com/anamendesconsultoria
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