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10 posts para bombar seu perfil
1. Tutoriais 
Ensinar algo detalhadamente para seu seguidor. 
Pode ser vídeo ou carrossel 

Exemplo: (manicure) Como tirar cutícula em casa 

2. Dúvidas comuns dos seus consumidores sobre 
o seu serviço
 Tem a pronta entrega? 
 Como funciona a consulta? 
 Você dá aulas particulares?
 Transforme essas dúvidas em conteúdo, com 
títulos chamativos.
 Excelente conteúdo para fechar venda das 
pessoas indecisas!

3. Depoimentos 
Printe as conversas que recebe no seu 
WhatsApp/direct e transforme em posts.
Isso se chama prova social e ajuda você a 
conquistar a confiança das pessoas. A pessoa 
pensa: “se funcionou pra ele, funciona pra mim 
também”.

4. Guia prático
Um post extremamente direto para a pessoa ler e 
conseguir realizar. Ela precisa ficar grata por você 
fornecer aquele conteúdo que ela não acha no 
Google.

Exemplo: 
(nutricionista) Um guia prático para aprender a ler 
rótulos de alimentos 

(personal organizer) Guia prático para uma bolsa 
organizada 

(loja de roupas) Guia prático para combinar 
estampas

5. Sua história
Recortes da sua vida que se
relacionam com seu nicho.

Aqui, vale também produzir posts de apresentação ou 
reapresentação
 10 curiosidades que vocês não sabiam sobre mim 
 10 fatos aleatórios sobre mim 
 10 coisas que nunca contei aqui 

6. Isso ou aquilo? 
Post de batalhas, em que a pessoa pode escolher uma 
opção.
É um post extremamente positivo para bombar seus 
comentários!

7. Diferenciação do seu produto/serviço
Você precisa saber qual é seu diferencial e produzir 
algo fantástico em cima dele! 
Dica extra: varie nos formatos, usando o recurso de 
vídeo, por exemplo! 

8. Frases de efeito
Elas precisam se relacionar com seu nicho! A frase não 
é sobre você, mas sobre sua persona. (Cuidado para não 
falar mal de cliente!). 

Tente fazer frases originais. Se for copiar de autores 
conhecidos, contextualize porque você gosta dessa 
frase na legenda. 

9. Bastidores 
Boa pedida para o final de semana! Na legenda, tente 
usar o stortelling para contextualizar o assunto.

10. Consequência 
Se você não fizer isso, vai acabar... (consequência!)
Precisa conhecer muito bem sua persona para fazer 
esse post. A intenção é colocar um “medinho” e, 
consequentemente, conseguir vender seu 
produto/serviço depois.


