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Todos os direitos
reservados à Diego
Oliveira Filgueira.

É proibida a divulgação
ou comercialização desse
material ou de partes
dele sem a devida
autorização do seu
criador.



VOCÊ ESTÁ PRESTE A INICIAR
A LEITURA DE SEU E-BOOK...

Essa leitura não leva mais
do que 30 minutos.

Por isso eu aconselho você a
silenciar seu celular, fechar
a porta e bloquear as
distrações para aproveitar
melhor as lições aqui.



Empreendedor e copywriter profissional.
Trabalhei por 6 anos como vendedor e gerente de
vendas em empresas de pequeno a grande porte.

QUEM É
DIEGO FIGUEIRA

No final de 2019 comecei a
empreender com produtos digitais e
consultorias em Marketing. 

Em 2020 eu atendi diversos
empreendedores e empresários nas
áreas de Educação, e-commerce, lojas... 

Atendi Nutricionistas,
Veterinários, coaches,
produtores digitais.... Etc.

Todos os dias eu estou em
meu instagram
@diegofilgueira entregando
conteúdo gratuito sobre
Marketing, Vendas e
Empreendedorismo.

https://instagram.com/diegofilgueira
https://instagram.com/diegofilgueira


O engajamento caiu... 

As visualizações nos stories despencaram... 

Os clientes sumiram…

Querido (a) Amigo (a);

O instagram como você conhecia não existe mais.

Se você é empreendedor (a), empresário (a),
profissional liberal e está tentando atrair clientes
através do instagram sabe do que eu estou falando.

O instagram passou a receber um volume assustador
de novos conteúdos diariamente. Isso porque a
pandemia obrigou milhares de negócios a migrar para o
digital. 

Inclusive a própria plataforma teve que se ajustar a
todas essas mudanças. O algoritmo mudou, o layout
mudou e as prioridades do Insta mudaram também.

E ultimamente eu tenho visto e ouvido dezenas de
pessoas por dia reclamando que... 

MAS A VERDADE É QUE ATRAIR NOVOS CLIENTES FICOU
MAIS FÁCIL DO QUE NUNCA.

+

+



+

Instagram é basicamente uma rede social visual, certo? 
 
Sim e não. 
 
Embora suas imagens e vídeos ajudem a atrair a
atenção de seu público, é sua copy que os incentiva a
participar. E nas mídias sociais, engajamento é a ponte
que leva à conversão e às vendas.
 
O Instagram está na colocação de  terceiro site de mídia
social mais popular do mundo. Com mais de 70 milhões
de usuários só no Brasil, não fica muito atrás do
Facebook e do YouTube. 

Então, por que não se ouve falar tanto sobre estratégias
de copywriting para essa rede social específica?
 
Por um lado, a maioria das pessoas vê o Instagram
como um aplicativo para compartilhar principalmente
fotos, como o Pinterest. Embora isso seja verdade, as
palavras que você usa no Instagram são tão
importantes quanto as imagens.
 
Uma copy no Instagram bem escrita muda a experiência
da observação para o engajamento. Uma coisa é rolar
rapidamente e ver as imagens compartilhadas por
nossos colegas e marcas favoritas, mas outra é ler
legendas e bios e entender melhor o  que estamos
vendo.



+

O Instagram pode ser uma rede altamente
visual, mas as palavras fazem a diferença entre
seguir e participar.
 
A sua copy no Instagram é também uma
extensão da sua marca, comunicada com um
tom distinto de voz. 

Deve ser tratado com o mesmo cuidado que o
conteúdo em outdoors, em anúncios de rádio
ou em websites , com cada plataforma exigindo
um estilo único. 

Ao escrever no Instagram, esse estilo pode ser
moldado de várias maneiras diferentes, que
serão exploradas abaixo.
 
Sua copy no Instagram está envolvendo seu
público ou você não está levando isso em
conta? 

Vamos no aprofundar mais!



TODAS ESSAS MUDANÇASTODAS ESSAS MUDANÇASTODAS ESSAS MUDANÇAS
GERARAMGERARAMGERARAM      3 CLASSES DE3 CLASSES DE3 CLASSES DE

PERFIS DPERFIS DPERFIS DENTRO DOENTRO DOENTRO DO
INSTAGRAM:INSTAGRAM:INSTAGRAM:

+

+



1° CLASSE 

São aquelas pessoas que sentiram
necessidade de vir para o digital mas não
tinham noção de como fazer isso.

Essas pessoas começaram a fazer vários
cursos, aplicar várias estratégias ao mesmo
tempo e agora estão completamente perdidas
atirando para todos os lados.

+

+

2° CLASSE

O segundo grupo de pessoas são aquelas que
estão se matando para criar conteúdo. 

Postam 2 a 3 vezes no feed todos os dias, fazem
dezenas de stories diários, lives, reels…

Mas tudo que elas conseguiram até agora foi
mais trabalho. 

Apesar do alto volume de esforço empregado,
elas não têm o resultado que esperavam. 

E isso as tem deixado cada vez mais frustradas e
mais decepcionadas.



+

3° CLASSE

Por fim temos a terceira classe, que é formada
por aquelas empresas que têm dinheiro para
queimar com patrocinados.

Essas empresas até têm resultados, geram
vendas e atraem novos clientes. 

Mas a cada dia que se passa elas investem
centenas de milhares de reais por mês em
anúncios, mas os lucros estão ficando cada vez
menores.

A minha pergunta para você é:

EM QUAL CLASSE VOCÊ SE
ENCONTRA ATUALMENTE?

+



+

+

Masssss...

Eu falei para você agora pouco que, atrair
novos clientes ficou mais fácil do que nunca e
aqui está o porquê...

Existe uma pequena classe, separada dessas
3 que eu citei acima, formadas por
empreendedores e empresários que eu
chamo de:

A CLASSE SECRETA.A CLASSE SECRETA.A CLASSE SECRETA.
Eu arrisco dizer que a classe secreta detém
80% das vendas geradas através do instagram.

Esse grupo não está preocupado com números
de seguidores, com criação de conteúdo, com
o engajamento que despencou, com números
de views nos stories…

Simplesmente por que esse grupo não está no
instagram para serem criadores de conteúdos
e nem blogueiras profissionais.



+

+

ELES ESTÃO LÁ PARA
FAZER NEGÓCIOS,
VENDER MAIS E
ATRAIR CLIENTES
TODOS OS DIAS.



+

+

Essa classe secreta bateu recorde histórico de
vendas e dobrou (ou triplicou) de faturamento
durante a pandemia.

Esse grupo é formado (ou acompanhado) por
especialistas em vendas (copywriters,
marqueteiros e estrategistas digitais).

Pessoas que conhecem a fundo o que você
está prestes a aprender aqui.
Você vai aprender aqui exatamente o que A
Classe Secreta está fazendo nesse exato
momento para atrair toneladas de novos
clientes diariamente.

Mas antes disso, eu quero que você saiba que a
culpa por você não está vendendo pela internet
como gostaria não é sua.

A maioria dos cursos que estão sendo vendidos
preparam as pessoas para serem criadores de
conteúdos.



+

Você aprende a mexer no instagram…

Aprende as ferramentas para fazer posts
bonitos…

Aprende a criar vídeos…

A fazer stories animados…

Mas raramente esses cursos te ensinam o que
você precisa para ter clientes todos os dias.

Por que se você não sabe claramente como
vender o que tem em mãos… Você lutará para
sempre. 

A menos que você saiba como vender todos os
dias… Cada aplicativo, “tática do momento” ou
pedaço de software que você usar será inútil.

As pessoas não fazem filas, com o cartão de
crédito em mãos, querendo comprar de você por
causa de uma foto bonita ou de uma informação
que você passou através de uma peça de
conteúdo.+



+
Você se comunica diretamente com as emoções
delas…

Conta uma história crível…

Justifica suas despesas…

Ajuda a atender uma necessidade urgente…

E dá a elas um motivo para agir.

Elas compram de você quando:

O que eu quero que você aprenda aqui são as mesmas
técnicas usadas em sites, comerciais de TVs, Anúncios
em Revistas… Que transformam pessoas comuns em
empreendedores ridiculamente bem sucedidos.

Depois de mais de 6 anos vendendo, treinando e
gerenciando equipes, eu posso lhe afirmar que só há
uma coisa que pode fazer você criar uma lista
monstruosa de clientes.

E foi essa mesma coisa que me fez faturar mais de 2
milhões de reais para os bolsos de meus gestores,
diretores e gerentes na época em que eu trabalhava
com vendas.



+

+

Porque desde que o mundo é
mundo, é exatamente isso
que faz qualquer pessoa
vender:

A PSICOLOGIA IMUTÁVEL
DO SER HUMANO!



+

+

Eu quero que você pare agora e imagine
você fazer uma sequência de 5 stories e
fechar uma venda de R$1.000,00.



+

+

Ou então você fazer uma live e fechar um
contrato simples de R$ 300,00…



+

+

E uma conversa no direct levar uma
pessoa a te pagar R$ 500,00



E como eu faço isso?

Usando minhas habilidades
como Copywriter.

E a boa notícia é que você não
precisa se tornar um
copywriter profissional como
eu, para fazer o que eu faço.

+

+



+
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Então, determinamos que as palavras importam
tanto (se não mais) quanto as fotos no
Instagram. 

Mas a que palavras específicas nos referimos?
Bem, uma excelente copy é importante na sua
biografia do Instagram e nas legendas das suas
fotos.
 
Cada local desempenha um papel específico no
engajamento do seu público e tem suas
próprias práticas recomendadas para  impactar
ao máximo os seus seguidores. 

Vamos mergulhar em como você pode otimizar
cada seção com uma copy bem feita.



+

+

Você precisa entender é que existe uma
dinâmica dentro do instagram.

Você não faz posts no feed do mesmo jeito que
faz um story.

O feed tem uma função específica e para essa
função você precisa se comunicar de uma certa
maneira.

Os stories tem uma outra função e a
comunicação lá é totalmente diferente do feed.

As lives possuem uma função diferente do Story
e do Feed e claro que a maneira como você se
comunica lá será outra.

Isso precisa estar muito claro na sua mente se
você quer atrair clientes todos os dias.

Por exemplo...



As 10 ou mais palavras que
você inclui na sua biografia
do Instagram podem ser as
palavras mais importantes
que você já escreveu no
Instagram (sem exagero).



A sua biografia no Instagram é frequentemente a
primeiraimpressão que o público tem da sua
marca.

Pense desta maneira: 

se você tivesse 30 segundos para seapresentar
como uma empresa, empregador ou marca,
suabiografia no Instagram seria exatamente o
que você dirianaquele momento.

Sua biografia no Instagram existe para informar
e envolver.

Essas são duas metas bem diferentes que você
pretende atingirpor meio de um conteúdo muito
curto. 

É isso mesmo - porquesua biografia no
Instagram tem apenas 150 caracteres.

Então como você faz isso?



Mesmo que sua biografia no Instagram seja
super importante, não precisa ser difícil de
escrever. 

Uma ótima maneira de abordar o processo de
escrever é primeiro definir seu negócio. 

O que você diria a alguém que não tinha ideia
do que você faz? Comece por aí.

Chamamos isso de Proposta Única de Valor.

Em seguida, veja onde você pode adicionar
palavras-chave.

Embora as palavras-chave não sejam
pesquisáveis (ainda) nos perfis do Instagram (o
que significa que as pessoas não podem
pesquisar termos e encontrar seu perfil), elas
ainda falam com o seu setor e nicho e se
conectam com seu público, que é o objetivo
final de sua biografia. Lembre-se, seu tempo e
espaço são limitados na Bio.



Pense em alguns termos-chave que as pessoas
podem estar procurando em relação à sua
marca, produtos ou serviço. 

Adicione estes à sua bio, quando relevante.

Usando o meu perfil como exemplo, você verá
palavras que conectam ao que eu acredito,
porque eu sei que meu público responde
positivamente a isso.

Observe que, na minha biografia, também tem
um CTA (chamada para ação) para clicar no link
azul. Tudo isso me ajuda a conectar com meu
público, que são pessoas que querem vender
todo dia e convidá-los a tornarem-se meus
clientes. Ou seja; aprofundar o relacionamento
comigo.



Então para você ter uma Bio altamente
irresistível o primeiro passo é entender qual a
importância de uma Bio para quem quer ter
clientes, vender mais, atrair novos seguidores…

Ou seja; para quem quer usar profissionalmente
o instagram.

Vamos fazer um exercício rápido então? Quando
você entra no instagram de alguém que você não
segue, o que você faz primeiro?

Sabe a resposta?

Você faz aquilo que eu e todas as pessoas do
planeta (que usam o instagram) fazem:
ESCANEABILIDADE.

Palavra difícil né? Mas eu vou simplificar. Nós,
quando visitamos um novo perfil, a primeira
coisa que fazemos é escanear, passar os olhos
por cima, dá uma verificada rápida, naquele
perfil.



E porque fazemos isso? Simples! Para saber se
vale a pena continuar visitando aquela “casa” ou
se é melhor ir embora e deixar pra lá.

Faz sentido isso?

As pessoas que visitam o seu perfil, fazem a
mesma coisa. Isso é inconsciente.
Primeiro elas passam as vistas para saber se vale
a pena.

E é aqui que começa a fazer sentido o poder de
uma Bio Altamente Irresistível.

O primeiro contato de um novo visitante é com
sua Bio. Sua bio envolve a foto do seu perfil, o
que você faz e a descrição.

Nesse E-book aqui eu não vou falar sobre foto,
isso é meio óbvio né?

Nós vamos nos deter na descrição. Que é onde a
maioria esmagadora peca.



Seu Nome, o que você faz ou onde atua e uma
frase de impacto, são as três coisas que definem
sua descrição.

Isso é como se você estivesse se apresentando a
alguém pessoalmente. Sacou?

“Olá, meu nome é Diego, eu presto serviços de
marketing na internet e eu ajudo pessoas a ter
clientes todos os dias através do instagram.
Prazer conhecê-lo.”

Pensa comigo uma parada… Quando você vai em
um restaurante, entra e vê ele todo bagunçado,
sujo, mal cheiroso e os garçons com cara de
bebum… O que você pensa?

Quando você vai sair com alguém pela primeira
vez e essa pessoa chega mal vestida, fedorenta e
desarrumada…



O que você pensa? Pois é! A mesma coisa é o que
as pessoas pensam de um Instagram com uma
Bio poluída.

Basicamente, uma bio sedutora é clean, objetiva,
elegante e impactante.

COMO FAZER UMA DESCRIÇÃO IMPACTANTE?

Uma descrição impactante nada mais é do que
mostrar, em uma única frase, o que aquele
visitante vai encontrar de diferente em seu perfil,
que ele não encontra nos demais e qual o
benefício que você pode trazer para a vida dele.

Ninguém, repito; NINGUÉM, está interessado em
saber se você é casado, se sua empresa é a
melhor, se você é mãe de dois, se gosta de
sertanejo, se é noivo da Raquel ou se você tem
um cachorro.

AS PESSOAS QUEREM SABER QUAL
TRANSFORMAÇÃO VOCÊ PODE CAUSAR NA

VIDA DELAS.



É só isso que interessa.

Existe uma “fórmula” para criar descrições
impactantes que eu vou te ensinar agora.
Essa fórmula é genérica, serve para qualquer
perfil. Seja pessoal ou Empresarial.

Mas a use com inteligência, tente adaptá-la a sua
linguagem, ao seu nicho, ao seu jeito.

Essa é uma fórmula de copywriting, capaz de
falar o que você precisa de uma maneira que
cause impacto de verdade.

Aqui está a fórmula:

“Ajudamos [ esse grupo de pessoas ] a [ esse
benefício ] [ melhor, mais barato, mais rápido ou
mais fácil ], mesmo que [no pior cenário
possível].”

Entendeu P**** nenhuma né? hahaha…

Vou traduzir....



“Ajudo [pequenos empresários e
empreendedores] a [a ter clientes todos os dias
através do instagram], mesmo que [não tenham
milhares de seguidores].”

Lembre-se que isso aqui é um norte, deve ser
adaptado.

O importante é que você entenda a essência.

Quem você ajuda? Qual benefício traz? Qual o
diferencial? E qual a pior dor que seu nicho
sente?

Veja abaixo um resumo do que seria uma Bio
Altamente Persuasiva...



Usando o meu perfil como exemplo, você verá
palavras que conectam ao que eu acredito, 
 porque eu sei que meu público responde
positivamente a isso.

USERNAME

FOTO

NOME

DESCRIÇÃO

CTA

DESTAQUE

Tenha um @
fácil de lembrar

Palvavras
"pesquisáveis"
do seu nicho

Diga ao
visitante para
onde você
quer que ele
vá!

Tenha uma foto
de rosto clara e
apresentável!

Sua Proposta de
Valor,
transparente,
objetiva e eficaz.

Provas Sociais,
melhores
conteúdos,
bastidores e etc.



Inclua emoticons: 

Mostrar credibilidade: Sua biografia do

Emojis são uma maneira infalível de mostrar
personalidade e caráter em sua biografia do
Instagram. 

É como se você dissesse: “Ei, somos humanos
também!”. 

Eles podem ser usados   para quebrar o texto e
tornar seus pontos-chave mais fáceis de ver.
Emojis também ajudam você a economizar
espaço ocupando menos espaço no limite de seu
personagem. 

Por exemplo, em vez de dizer "Clique aqui", você
pode postar um emoticon de dedo apontando. 

As possibilidades são infinitas.

Instagram também é um ótimo lugar para
estabelecer credibilidade em seu setor ou com
aqueles que não estão familiarizados com sua
marca.



Mantenha simples: 

Embora não encorajemos táticas de vendas
apelativas ("Oportunidade única ...!" Ou "As
melhores do mundo"), há algo valioso para
mencionar há quanto tempo você está no
negócio ou quantos clientes satisfeitos você
atendeu.

Por um lado, você só tem algumas palavras para
trabalhar, então você não pode se dar ao luxo de
incluir uma explicação prolixa. 

Mas, mais importante, a simplicidade é a chave
para atrair (e manter) a atenção. 

A mídia social é um jogo de ritmo acelerado,
então você precisa conquistar o interesse do seu
público sempre que puder.



Ufa! Isso é um monte de conselhos para uma
copy curta de 150 caracteres. 

Mas uma vez que você comece a esboçar algumas
variações para sua biografia do Instagram, o
processo de escrita será mais fácil para você.

Melhor ainda, você pode alterá-lo sempre com
base em eventos atuais, tendências, campanhas
de marketing ou até em vendas. 

O espaço (da sua biografia do Instagram) é seu
tesouro!

Veja abaixo alguns exemplos de boas Biografias.







FINALMENTE, AO ESCREVER SUA
BIOGRAFIA DO INSTAGRAM, NÃO SE
ESQUEÇA DE MOSTRAR SEU LADO
HUMANO. 

A MÍDIA SOCIAL É UMA EXCELENTE
MANEIRA DAS EMPRESAS SEREM
PESSOAIS E RELACIONÁVEIS. 

EVITE O JARGÃO CORPORATIVO E OPTE
POR UMA INTRODUÇÃO MAIS
AMIGÁVEL.



O FEEDO FEEDO FEED



O feed funciona como a vitrine de seu perfil. 

Não adianta de nada você ter uma bela vitrine
onde somente as mesmas pessoas a veem
todos os dias.

Isso significa que é absolutamente
desnecessário você fazer dois, três posts por

dia no feed para as mesmas pessoas.

A função do Feed é atrair novos olhares. 

É fazer com que novas pessoas notem que você
existe.
Me responde aqui o que você prefere:

1 - Produzir vários posts todos os dias e contar
que sua audiência compartilhe e que as
hashtags tenham boa performance…

Ou... 

2 - Fazer um post bem feito por semana e
distribuir esse post através de tráfego para 2, 3, 5
mil novas pessoas?



Se o feed tem a função de atrair novas pessoas,
é muito mais inteligente você fazer um post e
distribuir esse post através de tráfego pago.

E não precisa ser muito dinheiro. 

Você pode clicar ali no botão promover, colocar
o valor mínimo por dia (6 reais) e deixar por 6 a
7 dias aquele post rodando.

Você vai investir 40 a 50 reais por semana para
falar com 2, 4, 5 mil novas pessoas.

E eu te garanto que se o seu post tiver uma boa
copy você terá novos seguidores, altamente
qualificados, todos os dias.

Sem contar que terá muito mais engajamento.

Há quem diga que clicar no botão promover
não é o mais aconselhável. 

Mas eu te garanto que é 100 vezes melhor do
que ficar contando com hashtags e com a sorte
de seu conteúdo viralizar.



O PROBLO PROBLEMA É QUE MUITASEMA É QUE MUITAS
PESSOAS PROMOVEM POSTSPESSOAS PROMOVEM POSTS

COM COPY FRACA.COM COPY FRACA.



Nesse caso, realmente, ao invés de você atrair
seguidores e clientes, o máximo que você vai
conseguir é gastar seu dinheiro.

O seu post semanal precisa ter uma boa
imagem, um bom título (Headline) e uma
estrutura de copy específica.

Tudo isso aliado ao tráfego pago vai fazer você
atrair uma visibilidade monstruosa para seu
perfil.

Agora, também não adianta você fazer isso se
você não souber como transformar essa
visibilidade toda em dinheiro na sua conta.

E aqui é onde entra o segundo ponto…



O objetivo de uma legenda no Instagram vai
muito além de simplesmente descrever
qualquer imagem que esteja abaixo. 

É a chave para engajar seu público-alvo,
incentivando comentários,conversões e
possivelmente pousando na página do
Instagram Explore (aquela lupa que fica na barra
principal de navegação).

Com base no algoritmo do Instagram, as
postagens que atraem mais atividades são
percebidas como conteúdo valioso e
interessante e, portanto, são vistas mais e
promovidas além de seu feed. 

Sua legenda do Instagram é a chave para
convidar essa atividade.

As legendas do Instagram também contêm fatos
e números cruciais, como detalhes da imagem,
hashtags, influências ou manipulações de
usuários, palavras-chave e mais informações
sobre como ter um corpo sarado, saúde ,
exercícios e mais, dependendo do seu nicho.



Elas também são o principal local para chamada
para ação (Em destaque que chama atenção) ,
como: clique no link da biografia, se você
concordar, marcar um amigo, nos informar nos
comentários, etc. 

Você deve sempre incluir um CTA de alguma
forma em suas legendas.
                                                                  
No geral, as legendas do Instagram são muito
importantes quando se pretende envolver o
público de maneiras novas e empolgantes.

INGREDIENTES PARA UMA ÓTIMA LEGENDA
DO INSTAGRAM

 
Então, você fez o upload de uma foto ou de um
vídeo matador e agora está encarregado
de criar uma legenda correspondente. 
 
Primeiro, vamos voltar e definir o tom de voz
geral da sua marca no Instagram.



Tom de voz: 

É como sua empresa interage com o público,
possibilitando assim a criação de conteúdo cada
vez mais alinhado a ele.
 
É importante se expressar de maneira autêntica e
criar uma conexão com suas personas através de
seus canais de distribuição (site, blog, mídias
sociais, etc...), mas também deve ter um tom
único e específico para o Instagram.

Comece com o seu público-alvo. 
 
Dê uma olhada em sua pesquisa geral. Qual é o
seu público-alvo? Eles são jovens ou velhos?
Profissional ou aprendizes?

Quais são os seus hobbies, hábitos e objetivos?
Que tipos de publicações, canais de TV e contas
de mídias sociais eles leem, assistem e seguem?
Comece aqui ao decidir sobre o tom de voz geral
da sua marca no Instagram.



Exemplo, no meu instagram, sei que o público é
principalmente jovem e profissionais de
meia-idade que possuem ou querem possuir seu
próprio negócio. 

Eles apreciam conteúdo inspirador e encorajador
que é relevante no negócio e no
empreendedorismo vertical.
 
Elas também são pessoas ocupadas em busca de
conselhos fortes e precisos, e é por isso que a
maioria das legendas dos meus posts longas e
agradáveis.

Em um estilo que corresponde ao nosso
conteúdo do Instagram (principalmente dicas
práticas), no meu perfil, as legendas fornecem
uma pequena dose de lição, motivação e
direcionamento, comunicado em um tom casual e
sincero.

Nossa voz de marca reflete a do nosso site e de
outros conteúdos, poucas palavras para o
máximo impacto no Instagram. Isso é o que
descobri que ressoa melhor com meus
seguidores.



Dito isso, as legendas do Instagram podem ser
bastante longas (até 2200 caracteres!). 

Elas podem ser curtas, sérias, engraçadas e tudo
mais. O que mais importa é se o público acha
interessante.

Depois de determinar sua voz e o tipo de
conteúdo que se conecta ao seu público, você
pode retornar à sua imagem específica. 

Deste ponto em diante, o processo de gravação
de legendas dependerá de qual imagem ou vídeo
você está postando. Mas não basta apenas
descrever a imagem na sua legenda. (Que não
seja chata!)

Em vez disso, use sua legenda do Instagram para
fornecer contexto, adicionar personalidade e
incentivar seus seguidores a agir

Este poderia ser um local divertido para
experimentar algumas novas técnicas de copy,
ou até mesmo testar um trocadilho ou uma
piada. Dessa forma, você pode se destacar muito
mais no Instagram do que você imagina.



Legendas também são um ótimo local para fazer
perguntas e se comunicar com seu público.
Postar uma pergunta ou duas pode engajar seu
público e iniciar uma conversa em torno de sua
imagem, marca ou linha de produto. 

Também lhe dá a oportunidade, como marca, de
mostrar o seu lado humano e também de
responder à sua própria pergunta.

Na verdade, eu diria que, quando não saber o
que escrever, uma pergunta para seus seguidores
é a melhor opção.
 
Fazer uma pergunta é apenas uma forma de
envolver seu público por meio de um call-to-
action (Chamada para ação).

Sempre inclua uma frase de chamariz na sua
legenda do Instagram, esteja você pedindo
uma tag ou incentivando as pessoas a visitar seu
site para fazer compras.



Coloque suas informações mais importantes
primeiro. 

Depois de três ou quatro linhas de texto, o
Instagram encurta legendas para facilitar a
navegação pelo seu feed .

Por isso, é melhor colocar suas informações
mais importantes em primeiro lugar, as
primeiras linhas devem ser impactantes e
despertar o desejo do leitor de continuar vendo
o texto.

O ideal é que seus seguidores cliquem em "Mais
..." para expandir e ler toda a legenda, mas
vamos supor que eles não fazem isso toda vez.



Mantenha sua legenda limpa. 

Alguns usuários despejam todos os tipos de
emojis, hashtags e links em seus
textos,dificultando a leitura em uma tela
pequena. 

Para o propósito de engajamento e
proporcionar aos seus seguidores uma boa
experiência, tente manter a legenda“limpa” e
fácil de ler. 

Se você estiver postando uma legenda longa,
use frases e espaçamento adequados. Se você
estiver compartilhando hashtags coloque-as no
final da maior parte do conteúdo. 

Lembre-se: você sempre pode editar suas
legendas depois de postar, se achar que elas são
difíceis de ler.

Para manter uma legenda limpa utilize esse site
para escrever suas legendas:
 
https://mediadock.com.br/formatador/

https://mediadock.com.br/formatador/


O INSTAGRAM PODE SER UMA
PLATAFORMA VISUAL, MAS A
COPY TAMBÉM DESEMPENHA UM
PAPEL IMPORTANTE.

NA VERDADE, A COPY DO
INSTAGRAM É A CHAVE PARA
GERAR ENGAJAMENTO E
CONVERSÕES REAIS.



UMA ESTRUTURAUMA ESTRUTURA
SIMPLES DE COPYSIMPLES DE COPY  

  PARA USAR EMPARA USAR EM
SEUS POSTS.SEUS POSTS.



1.   PROMESSA
 
Sua legenda deve começar com uma forte
promessa. Esse é o meio de você chamar atenção
da audiência. 
 
O que você vai ensinar naquele texto? Qual o
objetivo dele? Qual micro problema de sua
audiência você vai resolver naquele texto?
 
Isso deve está bem claro nas primeiras linhas de
sua legenda, que é a sua promessa.

2.   PROBLEMA
 
Em seguida você deve tocar ou explorar um
problema que você sabe que sua audiência
tem. 
 
Sempre que você faz uma promessa é importante
que logo em seguida toque no problema, a
probabilidade da pessoa que está passando por
aquele problema parar para ler seu texto é muito
alta.
 
É nessa hora que você desperta o interesse da
pessoa.



3.   CAUSA DO PROBLEMA
 
Depois que você mostrar o problema é hora de
explorar e explicar o que causa esse problema.
Isso é uma forma de mostrar um outro ponto de
vista, um ângulo diferente, uma nova observação.
Enfim...
 
Tocar no problema é a forma de despertar o
interesse. Identificar o que causa esse problema é
a maneira de gerar desejo em continuar lendo
seu texto.

4.   SOLUÇÃO
 
Por último, você deve apresentar a solução que
você tem para aquele problema apresentado.
 
Tente sempre linkar essa solução a sua própria
filosofia de trabalho. A solução deve ser sempre
conectada sobre o tema central de seu instagram.
 
Essa solução precisa estar conectada ao contexto
do texto e ao contexto do seu perfil.



6.   CTA – CALL TO ACTION
 
E por fim, faça uma chamada para ação.

Lembrando que atualmente o que mais conta
como engajamento para o instagram é enviar
mensagem, salvar e compartilhar o post.
 
Quanto mais pessoas salvam ou enviam seu post
para outras pessoas, maior será a entrega.
 
Então os melhores CTA que você pode usar em
suas legendas é pedir para as pessoas enviarem
aquele post para um amigo ou salvar para
lembrar do conteúdo depois.
 
Não tenha medo de fazer CTA. Sem o CTA sua
legenda fica incompleta.
 
Essa é basicamente a estrutura de copy que uso
em praticamente todas as minhas legendas. E
funciona.
 
Só essa estrutura de copy já é suficiente para
você virar o jogo no seus posts do Feed.



SE VOCÊ QUISER VER UM
EXEMPLO PRÁTICO DE UM POST

MEU USANDO EXATAMENTE
ESSA ESTRUTURA, CLIQUE NO

BOTÃO ABAIXO.

VER POST AGORA

https://www.instagram.com/p/CThYHKaHPQD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CThYHKaHPQD/?utm_source=ig_web_copy_link


Quando se trata de convencer as pessoas a
comprar o que você está vendendo, existem 5
acionadores de vendas poderosos que você pode
usar em seus esforços. 

Cada um dos seguintes poderosos gatilhos de
vendas foi desenvolvido com base em extensos
estudos de psicologia e comportamento humano.

Eu vou te mostrar aqui agora os 5 Gatilhos mais
poderosos com exemplos reais de grandes perfis
usando.

ACIONADORES DE VENDAS



Quando se trata de convencer as pessoas a
comprar o que você está vendendo, existem 5
acionadores de vendas poderosos que você pode
usar em seus esforços. 

Cada um dos seguintes poderosos gatilhos de
vendas foi desenvolvido com base em extensos
estudos de psicologia e comportamento humano.

Eu vou te mostrar aqui agora os 5 Gatilhos mais
poderosos com exemplos reais de grandes perfis
usando.

QUEBRA DE OBJEÇÃO

Veja esse post do Érico Rocha



Aparentemente parece mais um post com
conteúdo em vídeo trazendo um trecho de um
bate papo com um aluno.

Mas na verdade é um clássico post de quebra de
objeções.

Aqui ele está quebrando objeções de quem
inventa desculpas, segundo ele, para não se
dedicar em fazer o curso dele.

E o melhor, ele gera essa quebra de objeções
usando mais dois elementos de persuasão e
influência:

Prova Social - Um aluno dele que teve resultados

História - Clássica Jornada do Herói.

Dependendo do que você está vendendo, há uma
boa chance de que, mesmo enquanto você está
terminando o seu discurso, seus clientes em
potencial já estão descobrindo os motivos pelos
quais eles não devem ouvir.



É seu trabalho lidar com as objeções deles, para
que você não perca muitas vendas.

Uma das objeções mais comuns que você ouvirá
é que o preço do produto ou serviço é muito alto,
independentemente de eles poderem ou não
pagar o custo atual.

Isso pode ser facilmente combatido na maioria
dos casos, demonstrando o valor adicional que o
produto traz para a mesa em comparação com os
produtos mais baratos da concorrência.

Se você estiver lidando com produtos de luxo,
ouvirá a desculpa: "Eu realmente não posso pagar
agora", ou "Eu realmente não deveria", ou alguma
outra variação da frase.

Quando essa desculpa é usada, um cliente em
potencial não está dizendo que o produto é muito
caro, mas que tem reservas em gastar o dinheiro
aqui, e não em outro lugar.



Para superar esse tipo de objeção, você deseja
adicionar urgência à venda, consolidando a ideia
de que, se não comprarem agora, nunca terão
outra oportunidade como essa.

Embora seja útil conhecer objeções comuns e
como contorná-las, é ainda mais útil sentar e dar
uma olhada no que você está vendendo através
dos olhos do cliente e fazer uma lista de todas as
objeções possíveis que possam surgir.

Assim você vai conseguir criar posts que eliminem
todas as possíveis objeções de seus futuros
clientes.



Houve um tempo no passado distante em que
todas as transações que um cliente mantinha
com um vendedor não eram completamente
cobertas por um escudo de desconfiança.

Consumidores, acostumaram-se a receber
verdades e invenções parciais que, para penetrar
nesse escudo de desconfiança, terão que fazer
algo para provar sua credibilidade desde o início.

Isso significa que você precisará fornecer a eles
um forte motivo para acreditar em você durante a
competição.

Você precisa fornecer aos clientes em potencial
uma razão válida pela qual você é a pessoa mais
qualificada para vender seu produto ou serviço.

E nada melhor do que mostrar que você tem
autoridade para seu público.

AUTORIDADE



Veja esse post do Pablo Marçal

Um post mostrando uma arma poderosa da
Persuasão;

A Autoridade!

Observe bem o que está implícito na imagem,
veja além.

EU TE LIBERO PARA PROSPERAR.

Ou seja, eu tenho AUTORIDADE sobre sua vida.



Se você fizer o que eu falo, vai ter sucesso. Se
você seguir minhas ordens, vai ser bem sucedido.

Parece só mais um post. 

Mas na verdade é uma aplicação clara de
Autoridade sobre sua audiência.

Existem outras maneiras, claro, de você mostrar
autoridade e credibilidade. Por exemplo:

Resultados específicos do produto ou serviço que
você está vendendo, um grau impressionante,
prêmios que você recebeu de grupos conhecidos
ou qualquer coisa que derrube o muro de
descrença o suficiente para permitir que seus
outros esforços começam a funcionar.



PERTENCIMENTO

Post da Magazine Luiza

Quem é meu seguidor se dá Bem!

Ou seja, você pertence a algo.

Claramente um post trazendo um forte princípio
de influência chamado:

PERTENCIMENTO!

Quem não gosta de se sentir pertencente a algo? 

Criar um senso de pertencimento, mesmo que
você tenha poucos seguidores, fará com que eles
fiquem conectados à você e a sua causa.



ANTECIPAÇÃO
C&A

Usando o elemento da ANTECIPAÇÃO.

Quando você assiste a um trailer de um filme e
ele te envolve, com certeza, você esperará
ansioso pela estreia.

Se aquele trailer te cativou, você definitivamente
irá se programar para assistir quando ele for
exibido. Sua decisão já foi tomada sem sequer
você perceber.



Pesquisas revelam que as pessoas se sentem
mais felizes quando têm perspectivas positivas
sobre um futuro que parece incerto.

Quando falamos de um produto ou serviço, ao
anunciarmos algo que está para ser lançado no
mercado, precisamos falar das funcionalidades e
particularidades daquilo, se atentando às dores e
desejos do seu consumidor.

NOVIDADE

ESCOLA CONQUER



Todo mundo adora uma novidade. 

Não é à toa que sempre estamos lendo notícias,
procurando saber da vida dos outros, etc. 

No mundo dos negócios, não é diferente.

Qualquer novo produto ou serviço que apareça
no mercado, certamente, ganha mais destaque
do que outros que são apenas “mais do mesmo”.

O gatilho mental de novidade, portanto, é um dos
principais na hora de convencer alguém.

Se você estiver oferecendo um produto
atualizado, com uma nova funcionalidade, design
mais moderno, mais responsivo, mais eficiente,
certamente as pessoas vão querer.

Por mais que coisas conhecidas tragam sensação
de segurança e conforto é a novidade que libera a
dopamina no cérebro, causando aquela sensação
de prazer.



Em um momento onde as Fakes News estão
sendo amplamente criticadas, nada melhor do
que criar um post usando um dos elementos mais
poderosos da Persuasão:

O INIMIGO EM COMUM!

o segredo está em conhecer bem suas personas.

É esse tipo de levantamento que consegue
identificar um inimigo comum a elas.

Quer um exemplo? 

Para quem atende um público que costuma
parcelar suas compras, a cobrança de juros pode
ser um inimigo comum.

INIMIGO EM COMUM
NUBANK



STORYSTORYSTORY



É no story que você vai se relacionar com sua
nova audiência.

Story significa Histórias. 

Então é mais que óbvio que para ter sucesso
nos stories você precisa aprender a contar boas
histórias.

Mas nesse caso, contar boas histórias não tem
nada a ver com técnicas de storytelling.

Storytelling pode até ajudar…

Mas stories não é sobre encantar sua audiência.
É sobre saber conduzi-la.

Você não conta histórias para encantar e
prender as pessoas. 

Isso aí é coisa para filmes e novelas.



Você conta histórias que
conduz sua audiência para

uma oferta.



Você prepara uma sequência de poderosas
histórias, incluídas dentro de um contexto, que
vai tirar sua audiência do ponto A e levá-la para
o ponto B.

E O PONTO B É O QUE VOCÊ QUISER…

Pode ser uma aula grátis, um ebook, uma
conversa no direct, uma ligação para sua equipe
de vendas, uma página de vendas… Enfim.

O importante é você saber a copy certa que vai
conduzir sua audiência através de uma boa
história.

Se você dominar só essas duas coisas aqui você
já terá um volume de vendas 2x maior do que
você tem agora.

E o melhor é que você pode aumentar isso
ainda mais com as Lives e o Direct.



LIVESLIVESLIVES



Você sabe qual é a função de uma live? 

Se você respondeu que é para entregar um
conteúdo mais profundo…

VOCÊ ERROU!

A Live não é lugar para entregar conteúdos
profundos. 

Eu sei que existem muitas pessoas ensinando
isso. Mas Live é um mini evento.

E o objetivo de um evento é produzir emoções
específicas, quebrar objeções e fazer ofertas
irresistíveis.

Se você souber como fazer isso…

Como transformar uma live em um mini
evento... Com a copy certa, fazendo isso a cada
15 dias…

Você terá picos quinzenal de vendas e de
faturamento.



UMA ESTRUTURAUMA ESTRUTURA
SIMPLES DE COPYSIMPLES DE COPY  

  PARA USAR EMPARA USAR EM
SUAS LIVES.SUAS LIVES.



Se você não tem experiência com lives, é
importante que você siga um roteiro.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um roteiro deve ser dominado, internalizado,
até que fique natural.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Então a melhor estrutura de Copy para Lives é a
estrutura PAS.

PROBLEMA

Comece sua Live abordando o principal
problema que sua audiência tem.

AGITAÇÃO DO PROBLEMA

Mostre como esse problema afeta sua
audiência profissionalmente, financeiramente,
socialmente e EMOCIONALMENTE.

SOLUÇÃO

Apresente sua solução e faça um link com seu
produto ou serviço.



Além dos pontos apresentados acima, você
ainda pode acrescentar:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

 UMA PROMESSA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Comece a live apresentando uma forte
promessa. Um problema específico que você vai
apresentar uma solução específica.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

 UMA HISTÓRIA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Depois que você apresentar a solução, você
pode contar uma história que comprove essa
solução.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Algo que aconteceu com você ou com um
cliente seu, ou com alguém conhecido.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

✅ Histórias sempre conectam.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ahhhh....
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

E não se esqueça de ao final da Live fazer um
bom CTA.



A COPY DE UMA LIVE É PARA
QUEBRAR OBJEÇÕES E ATIVAR

EMOÇÕES ESPECÍFICAS QUE VAI
FAZER  AS PESSOAS SAÍREM

CORRENDO DESESPERADAS PARA
COMPRAR SEUS PRODUTOS OU

SERVIÇOS.

VEJA UM EXEMPLO MEU NA
PRÁTICA, USANDO EXATAMENTE
ESSA ESTRUTURA EM UMA LIVE.

QUERO ASSISTIR AGORA

https://www.instagram.com/tv/CSuKHK8jTKm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSuKHK8jTKm/?utm_source=ig_web_copy_link


DIRECTDIRECTDIRECT



Por fim você tem o direct. 

É no direct onde vendas específicas acontecem. 

O direct é o lugar para você vender produtos ou
serviços acima de R$ 500,00.

Se você usar a copy certa no feed, no story ou
nas lives… As pessoas vão começar a te chamar
no direct e nessa hora você precisa dominar um
bom script de fechamento.

Direct é vendas no 1 a 1. 

E para vender no 1 a 1 você só precisa saber um
script matador de fechamento.



Para resumir aqui está o modelo ideal
de aquisição de clientes diários:

1 - Post no Feed com uma Copy
Master para atrair uma multidão de
novas pessoas semanalmente;

2 - Sequência poderosa de histórias
(com copy) que vai fazer seu direct
bombar de novas mensagens;

3 - Fechamento de vendas no direct
ou enviar essas pessoas para uma
página de vendas específica;

4 - Mini Eventos quinzenais de Lives
gerando fortes picos de vendas.



Se Você Quer Aprender a Transformar Seu Perfil em
uma máquina lucrativa de fechar toneladas de
vendas.

Criar conteúdo certo e objetivo que gere uma
explosão de lucro no seu bolso;

Criar conexão instantânea como um imã ultra
poderoso para um novo seguidor e fazer ele ficar
pedindo para contratar seus serviços ou comprar
seus produtos.;

Saber fazer lives que quebrar todas objeções de sua
audiência (mesmo aquelas que parecem ser
impossíveis de reverter).....

Então...

Então Pare Tudo Agora porque eu resolvi contar esses
"segredinhos" (que possivelmente você nunca teria
acesso) em um Treinamento.

CONHEÇA AGORA O TREINAMENTO DE:

PERSUASÃO E INFLUÊNCIA
APLICADOS AO INSTAGRAM



Nesse treinamento ao vivo você vai aprender:

1 - O porque você não tem sucesso no instagram;

2 - O princípio Poderoso Para Atrair Seguidores
Ultra Qualificados para dentro do Seu Perfil -
Mesmo que você não tenha milhares de seguidores,
não seja visto como uma super autoridade ou não
seja tão bom com comunicação;

3 - Como Criar Conteúdo do Jeito Certo que
Transforma seguidores frios em fãs apaixonados
pelos seus produtos ou serviços;

4 - Como Fazer uma Legião de novas Pessoas
Verem seus posts semanalmente - E transformar
uma parcela desses desconhecidos em seguidores
fanáticos.

5 - Como Usar um Método Desenvolvido para Quem
tem Perfil Pequeno, para lotar sua agenda de novos
clientes todos os dias.

São 5 horas de treinamento prático e direto ao
ponto...



VEJA TUDO O QUE VOCÊ
VAI LEVAR AGORA

TREINAMENTO COMPLETO EM VÍDEO

5 HORAS DE CONTEÚDO

ÁREA DE MEMBROS EXCLUSIVA

VALOR TOTAL = R$ 197
Apesar de valer R$ 197,00 esse não será o valor que
vai investir agora para participar da próxima turma.

Você terá acesso agora por apenas R$ 19,90

QUERO GARANTIR
MINHA VAGA AGORA!

https://sun.eduzz.com/696377
https://sun.eduzz.com/696377


VEJA OS RESULTADOS DE
QUEM JÁ APLICOU O MÉTODO



Mas por que tão barato? Qual a pegadinha?
 
Não tem pegadinha!

É Simples...
 
Primeiro, porque eu realmente quero que você
experimente ver como seu PERFIL vai mudar
completamente e como a sua audiência vai começar a
reagir!
 
Quero que você entenda que eu realmente me importo
com seu resultado e não quero ninguém tendo tanta
dificuldade no marketing digital como eu tive lá atrás.
 
E segundo, porque talvez assim, com essa sua primeira
experiência agora, você confie em mim para
continuarmos juntos melhorando seu perfil cada vez
mais.

"MAS SERÁ QUE É BOM? É TÃO BARATO!"

Rsrsrsr... Essa frase pode até fazer sentido para outras
coisas na vida, menos para esse treinamento.
 
Para ter acesso ao conteúdo que coloquei nesse
treinamento, você teria que entrar em um mastermind
de dezenas de milhares de reais para que alguém te
contasse o que vou te revelar nele. 

Mas você terá acesso por um valor ridículo. 

Depois, você vai querer me agradecer…

Só que você precisa agir agora... 



Porque quanto mais tempo você passa gerando
conteúdos de dicas, ou sofrendo para achar o tipo de
conteúdo que vai realmente te ajudar a engajar e
vender, mais tempo você continua sem ter uma
audiência que compra de você.
 
E você quer continuar assim por mais quanto tempo?

Não é uma decisão difícil de tomar, é um valor que você
gasta com qualquer coisa sem pensar 2x.
 
Você só precisa pensar e imaginar como vai ser quando
você conseguir persuadir sua audiência com facilidade.
 
Quando você tiver pessoas engajadas e ver novos
seguidores chegando...
 
E quando você ver que sua audiência passa a
praticamente pedir pra você vender seu produto pra
eles.
 
Consegue imaginar? 

QUERO GARANTIR
MINHA VAGA AGORA!

https://sun.eduzz.com/696377
https://sun.eduzz.com/696377


Parabéns por ter chegado até aqui.

Você faz parte dos 8% de pessoas que
leêm um e-book até o final, por isso
eu quero te pedir um favor agora...

Aperte no link na próxima página, me
siga no instagram e me envie uma
mensagem falando o que achou do E-
book.

Posso contar com isso? 

Estou te esperando! ;)



@diegofilgueira@diegofilgueira

https://instagram.com/diegofilgueira
https://instagram.com/diegofilgueira

