
O Instagram Reels tem sido a principal aposta da marca, contudo não fica por aí. Vamos partilhar 
contigo as últimas novidades 👀

1- “Arrasta para cima”

O famoso recurso “arrasta para cima” era, até aqui, restrito a utilizadores com mais de 10 mil 
seguidores 🥱

O Instagram vai testar e abrir essa ferramenta a todos. Funcionará de modo diferente, pois ao invés 
de deslizar o dedo sobre a tela, poderás adicionar um adesivo aos teus stories e, deste modo, 
adicionar o link que queres que os teus seguidores tenham acesso.

Instagram: Novidades Fresquinhas 🍸
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Isto permite ainda que seja possível responder aos stories mesmo com links anexados.
Nesta etapa inicial de testes, esta função estará disponível apenas para algumas contas, 
concretamente, utilizadores da app para iPhone 😩 O principal objetivo destes testes, segundo Vishal 
Shah (Diretor de produtos no Instagram), quando falou com o The Verge, é perceber como as 
pessoas usam este recurso, tentando evitar a desinformação e o spam.

Esta novidade é uma ótima forma para divulgar um novo vídeo, post no teu blog, um produto no teu 
site, na verdade, tudo aquilo que gostares de partilhar com os teus seguidores.
Ora vê só como colocar um link nos stories:
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Espera, as novidades não ficam por aqui...

2- Tradução automática nos stories do Instagram

Sim, leste bem. Um dos novos recursos do Instagram é traduzir automaticamente textos que estão 
em idiomas diferentes nos stories. O recurso de tradução automática já se encontrava disponível nas 
publicações do feed e textos da bio, mas agora estará também disponível nos stories. A ferramenta 
oferece uma tradução para mais de 90 idiomas.



Existem inúmeras funcionalidades a serem lançadas nas redes sociais diariamente que te permitem 
interagir com a tua comunidade. Nós, por cá, andamos sempre em cima das novidades para que os 
Cursos estejam sempre atualizados ao minuto, como, por exemplo, o Curso Completo de Redes 
Sociais que arranca já em Setembro. Durante 41h vais aprender todos os pontos fundamentais para 
criares uma forte presença de qualquer negócio nas redes.
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