
Guia de 
produção e 

planejamento 
de conteúdo

@_boladecristal



Esse é o meu
cliente ideal

Preencha de acordo com as características da sua persona, 
levando em consideração quem é o comprador ideal, aquele 

que tem tudo a ver com o que você faz ou vende!

@_boladecristal

Nome 

Idade

Com o que ele trabalha?

Quais são seus hobbies? 

Quais são suas metas? 

Qual sua necessidade mais urgente que meu produto pode ajudar?

O que ele vai sentir quando tiver acesso ao meu produto?



(Exemplo: Eu vendo peças em crochê personalizadas. Meus principais produtos 
são tapete, bolsa e blusa de alça. Faço entregas presenciais em Bauru e também 
envio meu produto para todo o Brasil)

Descreva em detalhes o que você faz ou vende.

Preencha com cinco vantagens 
que seu produto/serviço oferece. 

@_boladecristal

Exemplo: (peças em crochê). 1) Ajudam a enfeitar a casa 2) São uma boa opção para 
quem deseja presentear alguém 3) Minha bolsa é única e dá ainda mais 
personalidade para quem a usa 4) Além de lindos, meus tapetes são fáceis de lavar 
5) A blusa que produzo no meu ateliê pode ser feita para tamanhos plus size

Exemplo: 

A partir dessas informações, elabore três chamadas para os seus posts.

Já pensou em ter uma bolsa que diz muito sobre você?



Quando conhecemos nosso 
público, fica mais fácil 
conseguirmos nos organizar para 
produzir conteúdo qualificado para 
aquela audiência.

É aí que o planejamento entra em 
ação: quanto mais organização 
nesse sentido, mais probabilidade 
de seguirmos as necessidades que 
o Instagram nos apresenta 
(consistência, excelência, 
periodicidade).

O mais indicado: conteúdos 
planejados semanalmente ou 
quinzenalmente
(para acompanharmos as 
necessidades que aparecem no 
meio do caminho!)

 Depois que você tiver os temas em mãos, pense em como 
ilustrar esse conteúdo. Você pode usar foto, vídeo, carrossel para 

produzi-lo! 

 Lembre-se que o feed é importantíssimo, mas não se esqueça 
de produzir conteúdo para todos os canais do insta: IGTV, Stories 

e Reels. 

 Avalie como sua audiência reage ao conteúdo para fazer os 
ajustes necessários nas próximas produções!

 Planejamento
de conteúdo

(pegue na
nossa bio!)

 Planilha Excel 

 Trello 

 Estúdio de Criação
Facebook 

 Etus, Mlabs ou
Postgrain

Para planejar
e agendar, use: 

@_boladecristal

Dicas extras


