
ANÚNCIOS DO 
INSTAGRAM 
STORIES 
Saiba como envolver clientes em potencial com anúncios 
imersivos que dão vida aos stories da sua empresa.
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Source: 1. Dados internos do Instagram, novembro de 2017. 2. Dados internos do Instagram, junho de 2017. 3.  
Dados internos do Instagram, julho de 2017. 

Mais de  
300 milhões

de pessoas usam o Instagram 
Stories todos os dias¹  

1/3
dos stories mais visualizados 

são de empresas²

Mais espaço, menos distrações 
Os stories aproveitam ao máximo a tela do dispositivo móvel, 
oferecendo às empresas um canvas belo e menos dispersivo.  

EXPERIMENTE JÁ OS 
ANÚNCIOS DO STORIES.  

https://www.facebook.com/ads/manager/
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 
+

Anúncios no Instagram Stories Barra de progresso

Foto do perfil clicável

Deslize para frente e para trás 
ou toque

Toque e segure para pausar

São exibidos na parte superior 
do feed das pessoas entre 
stories orgânicos.

• 

• São exibidos em tela cheia e 
vertical.

•

É uma forma criativa de compartilhar com clientes em potencial vídeos e fotos em tela cheia.

O QUE É UM ANÚNCIO DO 
INSTAGRAM STORIES?

ELEMENTOS DO 
STORIES  

A sua história 5h
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Serão exibidos por 15 
segundos todas as vezes 
que forem visualizados.



Você tem uma conta do Instagram para sua empresa?

Sim
Primeiro, certifique-se de que a conta do Instagram 
está conectada à conta de anúncios do Facebook.

Confira como conectar caso use o 
Gerenciador de Negócios.

Se não usa o Gerenciador de Negócios, 
confira como conectar por meio da Página.

Você tem um story do Instagram que 
deseja promover?

Vá para a página 5.

Vá para a página 5. Vá para a página 6.

Sim

NãoNão
Desejo usar outras imagens 

ou vídeo que já tenho.
Mostre-me como criar um 

story do Instagram.

Quando concluir, volte à primeira 
pergunta nesta página.

VAMOS CRIAR UM ANÚNCIO DO STORIES!

Não
Deseja criar uma conta comercial do 

Instagram agora?

Sim

Depois

Saiba como fazer isso. 
Quando concluir, volte à primeira 

pergunta nesta página.

Compartilhe os anúncios no Instagram 
Stories sem ter uma conta do Instagram. 

Saiba mais na página 4.
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https://www.facebook.com/business/help/1125825714110549
https://www.facebook.com/business/help/898752960195806
https://help.instagram.com/307876842935851/


Facebook

Instagram

Feed

Audience Network

Stories

Selecionar imagens

Imagens da conta Imagens do banco 
de imagens Imagens da Página InstagramCarregar imagens

Vá para Gerenciador de Anúncios usandoum computador.

Selecione um dos seguintes objetivos: 

Selecione o público.

Alcance

Reconhecimento da marca 

Tráfego

Instalações do aplicativo

Geração de cadastros

Visualizações do vídeo

Conversões

Em Posicionamentos, verifique se os stories estão 
selecionados. Adicione outros posicionamentos para ter 
mais chances de mostrar o anúncio para mais pessoas.
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Selecione o orçamento que deseja gastar e a duração da 
campanha. 

Escolha o formato que deseja, de preferência, imagem ou 
vídeo. Carregue uma nova imagem ou um vídeo, ou escolha 
uma que já tenha carregado.

Clique em Analisar e Confirmar para concluir a campanha.

COMPARTILHAR OS ANÚNCIOS NO INSTAGRAM 
STORIES SEM TER UMA CONTA DO INSTAGRAM
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https://www.facebook.com/adsmanager/creation
https://www.facebook.com/blueprint/courses/category/targeting
https://www.facebook.com/business/help/527780867299597
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Vá para Gerenciador de Anúncios usando um computador. 

Selecione um dos seguintes objetivos: 

Selecione o público.

Alcance

Reconhecimento da marca 

Tráfego

Instalações do aplicativo

Geração de cadastros

Visualizações do vídeo

Conversões

Em Posicionamentos, verifique se os stories estão 
selecionados. Adicione outros posicionamentos para ter 
mais chances de mostrar o anúncio para mais pessoas.

Selecione o orçamento que deseja gastar e a duração da 
campanha. 

Em Identidade, escolha o nome de usuário comercial do 
Instagram no menu suspenso.

COMPARTILHAR OS ANÚNCIOS NO INSTAGRAM STORIES 
QUANDO TIVER UMA CONTA DO INSTAGRAM

Escolha o formato que deseja, de preferência, imagem ou 
vídeo. Carregue uma nova imagem ou um vídeo, ou escolha 
uma que já tenha carregado.

Clique em Analisar e Confirmar para concluir a campanha.
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Facebook

Instagram

Feed

Audience Network

Stories

Selecionar imagens

Imagens da conta Imagens do banco 
de imagens Imagens da Página Carregar imagens Instagram
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https://www.facebook.com/adsmanager/creation
https://www.facebook.com/blueprint/courses/category/targeting
https://www.facebook.com/business/help/527780867299597


Aa

Salvar A sua história
Enviar para

CRIAR UM STORY DO INSTAGRAM

Começar a criar o story

Escolher o criativo

Adicionar efeitos

Compartilhar o story

Toque em        no canto superior esquerdo da tela ou deslize para a 
direita na tela em qualquer local do feed.

Toque em         na parte inferior da tela para tirar uma foto ou toque e 
mantenha pressionado para gravar um vídeo. Para escolher uma foto do 
telefone deslize para cima em qualquer lugar da tela. 

Toque em        ,         ou         para desenhar, adicionar texto ou uma 
figurinha à foto ou ao vídeo. Toque em Desfazer para remover um efeito 
de desenho ou em Concluir para salvá-lo. Para remover uma figurinha ou 
texto, arraste-os e solte-os em         na parte inferior da tela. 

Salve o story no telefone tocando em         carregando-o no Gerenciador 
de Anúncios para promovê-lo. Como alternativa, compartilhe-o 
instantaneamente tocando em Adicionar ao seu story. Após o 
compartilhamento, será possível promovê-lo por meio do Gerenciador 
de Anúncios (consulte a página 5).

• 

• 

• 

• 

• 

Abra o Instagram no dispositivo móvel.
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Seja criativo.
Recursos e ferramentas como figurinhas e desenhos 
tornam o conteúdo mais envolvente. Deseja criar 
um vídeo divertido? Experimente o Boomerang, uma 
ferramenta para criar vídeos rápidos e cativantes 
que são reproduzidos em loop. Encontre ferramentas 
criativas na parte inferior da tela ao criar um story.

Chame a atenção desde o início.
Mostre um logotipo reconhecível ou um nome da 
marca nos primeiros três segundos e use os segundos 
finais do anúncio para reforçar a marca antes que os 
espectadores partam.

Não se esqueça do som. 
60% das publicações de vídeo do Instagram Stories são 
reproduzidas com o som ligado. Adicionar elementos 
como música, diálogo ou efeitos sonoros pode ajudar a 
melhorar o story.
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Source: 4. Dados internos do Instagram, julho de 2017.

TRÊS 
DICAS 
PARA 
CRIAR  
O STORY

Conheça mais dicas de criação!
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https://business.instagram.com/a/stories/creative


INSPIRE-SE
Como outras empresas 
estão usando os anúncios do 
Instagram Stories?

Hopper
Em comparação a outros canais, os 
anúncios do Stories da Hopper no 
Instagram Stories alcançaram uma 
taxa 67% maior de instalações do 
aplicativo e uma taxa de reserva 80% 
mais alta para novos usuários.

Buck Mason
O anúncio do Stories da Buck 
Mason promoveu quatro 
camisetas de cores neutras que 
demonstraram o uso flexível delas 
e incentivou os espectadores a 
deslizarem para cima e a fazerem 
compras por meio do catálogo de 
produtos da marca.
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https://business.instagram.com/success/hopper/
https://business.instagram.com/success/hopper/
https://business.instagram.com/success/hopper/
https://business.instagram.com/success/buck-mason/
https://business.instagram.com/success/buck-mason/

