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Estratégias para 
melhorar a sua 
BIO do Instagram 
e vender muito mais. 



Se você chegou até aqui, isso significa 
que você está em busca de formas para 
vender mais e melhor, fidelizar seus 
clientes e ter um perfil profissional 
atraente e de alto impacto, que venda 
mesmo quando você "não estiver 
querendo vender". Estou certa? Se sim, 
então você está no lugar certo.

SEJAM BEM VINDOS!



VENDEMOS TANTO DE FORMA ORGÂNICA QUANTO 
COM TRÁFEGO, PARA O BRASIL E 

DIVERSOS PAÍSES NO MUNDO INTEIRO.

Meu nome é Sonia Paczkoski e, aqui na 
FATOR, produzimos e vendemos todos 
os dias produtos nossos e de parceiros 
profissionais através de contratos indi-
viduais ou coletivos no CONTEM. Tra-
balhamos todos os processos, desde a 
concepção, engajamento, fedelização 
e levamos a nossos clientes o que eles 
precisam para ter um impacto positivo 
em suas vidas e fazer cada centavo in-
vestido conosco valer a pena.



Trabalhamos todos os dias sem fronteiras, 
sem limites e atuamos nos bastidores do 
mercado digital, trazendo resultados muitas 
vezes mesmo sem aparecer.
E isso só acontece devido a minha experi-
ência no mercado empresarial. Antes  da 
FATOR, que é 100% online, atuei em mer-
cados de vendas presenciais, onde tinha 
como missão atrair os clientes até o 
ponto de vendas e garantir o máximo de 
conversão. 



A primeira coisa que você precisa fazer é ter 
uma foto de perfil interessante. Se você é uma 
marca corporativa, coloque seu logo. Se você é 
uma marca pessoal, coloque uma foto sua pro-
fissional. Atente-se à qualidade da imagem e à 
percepção que você gostaria de passar.

Se você quer passar seriedade, traduza isso na 
sua foto. Agora, se você quer que o seu público 
sinta leveza e diversão, pode colocar uma foto 
menos séria. Muitas pessoas subestimam o 
poder de uma foto de perfil, mas ela é funda-
mental.

1. Tenha uma foto 
de perfil atraente



Outra coisa que você pode fazer na sua bio de 
Instagram é otimizar seu nome. Quando as pes-
soas buscam por um assunto no Instagram 
dentro da categoria “contas”, o que vai apare-
cer pra elas são as palavras-chave do nome do 
perfil. Então, não coloque apenas o seu nome, 
mas insira também algum termo relacionado ao 
seu nicho.

2. Otimize seu nome

A sua bio deve ser objetiva, sem informações 
irrelevantes. Informe qual problema da sua au-
diência você resolve e quem é o seu público-
-alvo. Desse modo, os seus clientes saberão o 
que você vende e para quem você vende.

3. Escreva uma bio objetiva



Uma bio de Instagram eficiente precisa ter um link 
que leve as pessoas a algum lugar, afinal, se seu 
propósito é vender alguma coisa, como as pesso-
as podem entrar em contato com você e visualizar 
os produtos sem um direcionamento?

As opções são infinitas. Você pode redirecionar 
as pessoas para o seu ecommerce, o seu whatsa-
pp, o seu blog, um vídeo, uma página de eventos 
ou então uma landing page para captar leads.

Mas como fazer isso? Primeiramente, você pode 
usar o aplicativo Linktree ou Milkshake para criar 
pequenas páginas da web, em que pode inserir 
mais de um botão para redirecionar os usuários 
até outros canais.

4. Insira um link na bio



WOW QUANTAS ESTRATÉGIAS 
BOAS E, O MELHOR QUE 

FUNCIONAM.

Tudo o que colocamos aqui nós já testamos 
e aprovamos, usamos todos os dias em 
nossos negócios ou de nossos clientes e, 

pode ter certeza, nos trazem muitos 
resultados.



NUNCA SE ESQUEÇA QUE 
TODOS OS DIAS VOCÊ PRECISARÁ:

AUTENTICIDADE - Seja você sempre, não se anule ou 
se boicote por causa de outras pessoas, viva a sua 
jornada, da sua forma, é isso que fará com que seus 
clientes se apaixonem por você.

PROFISSIONALISMO - Sempre. Essa é uma das atitu-
des que nunca deixará você perder clientes. Seja pro-
fissional e entregue de fato o que você se comprome-
teu.

DETERMINAÇÃO - Faça por você! Acorde todos os 
dias querendo ser o Leão que vai em busca de seus re-
sultados e não que foge para não ser caçada. É im-
portante que você saiba que se você não fizer por 
você, ninguém fará. Identifique o que te motiva todos 
os dias e use como um apoio emocional sempre que 
você precisar de mais foco em seus projetos. Te desejo 
todo o sucesso do mundo na sua caminhada, dentro 
da internet e fora dela. Que cada vez mais as pessoas 
conheçam o seu trabalho e escolham por ele.



Vou ficar super feliz de saber o que você 
achou desse material. Fique à vontade 
para marcar a @fator_sg no seu momento 
de estudos ou usar a #fatorcomvocê, ou 

até mesmo pode me enviar um direct.
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