
Como Vender Pelo Instagram Como Afiliado? 
Eu sei que você já deve ter lido diversos artigos sobre como vender pelo Instagram, 
sabendo disso eu criei esse conteúdo para ser um diferencial e te ensinar na prática como 
vender.  
 
Hoje eu vou te mostrar os ajustes que você deve fazer no seu perfil, estratégias para 
conseguir mais seguidores e além disso templates de mensagens de boas vindas que você 
pode enviar para sua audiência. 
 
Se você quiser aumentar suas vendas ou mesmo fazer a sua primeira venda, leia o post até 
o final que vou mostrar como. 

Como deixar seu perfil mais chamativo 
Antes de começar a criar conteúdo, você precisar dar uma arrumada no seu perfil. Porque 
ele precisa fazer com que as pessoas queiram saber mais sobre você, além de transformar 
visitantes em seguidores, e consequentemente em clientes. 

Imagem de perfil  
Coloque uma imagem sua, porque isso torna seu contato com a sua audiência mais 
pessoal. Além de passar mais confiança.  
 
Escolha uma foto com cuidado, não vá colocar fotos sem camisa ou inapropriadas, porque 
isso não passa credibilidade. 

Link na bio 
Caso você tenha toda uma estrutura montada como eu ensino aqui nesse post, eu 
recomendo que você utilize o Linktree, porque com ele você consegue colocar mais de um 
link, além contabilizar quantos cliques cada link teve.  
 
Se você só usa o Instagram, coloque seu link de afiliado mesmo, mas use um encurtador de 
link como o Bitly para saber quantos cliques recebeu. 

Chamada para ação 
A pessoa que entrar no seu perfil deve ter algum motivo para clicar no link da sua bio. 
Utilize gatilhos mentais, como urgência, vagas limitadas ou outros, chame a atenção 
daquele seu seguidor. 

Hashtags 
Coloque somente hashtags que tenham relação com seu nicho, mas antes de definir a 
hashtag veja se ela é relevante. O ideal é que você coloque 1 ou no máximo 2 hashtags. 



Interaja com seus seguidores 
Não se esqueça de interagir, as pessoas não querem seguidores de enfeite, então curta e 
faça comentários relevantes. Além disso, ativa aquele gatilho da reciprocidade e faz com 
que eles entrem no seu perfil e comentem nos seus conteúdos também. 
 
Dê boas vindas aos seus novos seguidores, você pode usar um serviço de automação 
como Bume ou usar o recurso de mensagens rápidas do próprio Instagram. Mas lembre-se 
que a linguagem deve estar adequada à sua persona e ao nicho que você atua.  
 
Recomendo que você crie pelo menos 5 mensagens para não ter problemas com o 
Instagram.Vou dar alguns modelos de mensagem de boas vindas que você pode usar: 
 
“Oi! Muito obrigado por me seguir (emoji). Se quiser saber mais sobre (seu produto), pode 
perguntar.” 
 
“{Oii | Olá}, você pode me dizer o que mais gostou no meu Instagram?” 
 
“Olá. Que bom que você começou a me seguir! Estou muito feliz em ter você aqui, por isso 
vou te dar um presentinho. (você pode dar algum desconto no seu produto ou pode enviar 
link da sua isca digital)” 
 

Planejamento e Organização 
Esse passo é fundamental para que sua estratégia dê certo, e para fazer um bom 
planejamento é necessário gastar um tempo nessa tarefa. 
 
O primeiro passo é criar um calendário de postagens, não precisa ser nada muito complexo 
somente com as informações necessárias como: 

● Data e horário da postagem; 
● Título do post; 
● Tipo de Post; 
● Canal onde será postado (se você usa mais de uma rede social);  
● Status: publicado, agendado e outros; 
● Objetivo: vendas, branding e outros. 

 
Ele vai te ajudar a ter uma visão ampla do mês e a organizar melhor os conteúdos. Para 
facilitar a sua vida eu criei um modelo de calendário muito prático, clique aqui para baixar.  

Que conteúdo postar? 
No começo você precisa testar o que a sua audiência mais gosta, então varie nos 
conteúdos usando vídeos, imagens, carrossel e lives, mas não copie conteúdo, isso só faz 
você perder sua credibilidade. 



 
Uma observação importantíssima, qualidade é fundamental! Não adianta você postar todo 
dia em vários tipos de formatos conteúdos irrelevantes para sua audiência. Vou passar uma 
tarefa para você, faça uma pesquisa da sua persona: 

● Com que tipo de conteúdo ela engaja?  
● Quais são os perfis de referência para ela? 
● O que ela comenta? 

 
Feito essa pesquisa, você já vai ter uma ideia de que tipo de conteúdo sua persona gosta. 
Agora só criar os conteúdos, para isso montei esse infográfico com várias ideias para te 
ajudar.  

Frequência e horário ideal para postar 
Segundo pesquisas, postar 2 vezes por dia no feed é o ideal, porém se você não paga 
design para fazer as artes e ainda não faz só isso da sua vida, essa frequência é difícil de 
manter sem perder a qualidade do seu conteúdo. 
 
Então, o que eu recomendo? Defina uma frequência que seja viável para você, por 
exemplo, eu decidi mudar minhas postagens para somente 3 vezes na semana, assim eu 
posto toda segunda, quarta e sexta sem falta.  
 
O stories é um pouco diferente, nele eu recomendo que você poste todos os dias pelo 
menos 3 vezes ao dia. Mas tome cuidado para não encher demais porque as pessoas não 
vão ter paciência para ver tudo. 
 
Definido os dias que você postar, você precisa definir um horário. O recomendado é postar 
de 09:00 às 18:00 entre terça e sexta, não tome isso como regra absoluta porque 
dependendo do seu nicho esses horários podem mudar.  
 
Tome essas dicas como referências para começar e com o tempo você já vai ter dados o 
suficiente para saber os melhores dias e horários nas informações do seu perfil. 

Planejamento e Organização 
Esse passo é fundamental para que sua estratégia dê certo, e para fazer um bom 
planejamento é necessário gastar um tempo nessa tarefa. 
 
O primeiro passo é criar um calendário de postagens, não precisa ser nada muito complexo 
somente com as informações necessárias como: 

● Data e horário da postagem; 
● Título do post; 
● Tipo de Post; 
● Canal onde será postado (se você usa mais de uma rede social);  
● Status: publicado, agendado e outros; 
● Objetivo: vendas, branding e outros. 



 
Ele vai te ajudar a ter uma visão ampla do mês e a organizar melhor os conteúdos. Para 
facilitar a sua vida eu criei um modelo de calendário muito prático, clique aqui para baixar.  

Conclusão 
Por fim, eu sei que no começo será difícil, você vai estar fazendo tudo certinho e não vai 
fazer venda nenhuma e isso é normal. Não quero te desmotivar, pelo contrário quero deixar 
bem claro que isso não é dinheiro fácil, é trabalhoso e requer dedicação mas vai dar certo. 
 
Com esse artigo você aprendeu como otimizar seu perfil para vendas, que conteúdo postar, 
os melhores horários e frequência de postagem, além de como montar um calendário de 
postagens, espero que com isso você consiga ter resultados. 
 
Se você quer ler um conteúdo ainda mais completo, baixe o e-book grátis de Como ganhar 
dinheiro no Instagram. 


