
Como coletar
dados do
Instagram



No Instagram o dado mais importante a ser coletado é o 
alcance, pois é o número de seguidores punicos que visualizam 
as últimas publicações, seja em post no feed ou no Stories.

Após a coleta do alcance, é importante também os dados de 
impressões, que é o número de vezes que o conteúdo foi 
vusualizado.

Além dos dados de alcance e impressões, que são importantes 
para a projeção de impactos das campanhas, é necessário 
também o print dos demográficos para análise do perfil de 
seguidores do influenciador(a).



Instagram post
no Feed



CLIQUE EM
Informações

CLIQUE EM
Conteúdo

CLIQUE EM
Ver tudo

Clicar no ícone de gráfico que indica as informações.
Ao entrar em informações, clicar em conteúdo e entrar em ver tudo, na parte de publicações
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Após completar esse passo, você entrará em uma janela com as fotos e vídeos postados no feed.
É necessário clicar nos filtros e alterar para alcance dos últimos 30 dias.

Atenção
É importante printar esta tela que tem todas as últimas publicações por
alcance, e não enviar um print do post isolado.
Com este print é possível tirar a média de alcance dos posts dos últimos
30 dias para fazer uma projeção de impactos.
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clique e altera para
alcance dos últimos 30 dias

print a tela de resultados



Após o print de alcance, você poderá trocar o filtro de alcance para impressões.
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clique e altere para impressões
dos últimos 30 dias

print a tela de resultados



Instagram Stories



CLIQUE EM
Informações

CLIQUE EM
Conteúdo

CLIQUE EM
Ver tudo

Clicar no ícone de gráfico que indica as informações
Ao entrar em informações, clicar em conteúdo e entrar em ver tudo, na aba de stories
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Após completar esse passo, você entrará em uma janela com as fotos e vídeos postados no feed.
É necessário clicar nos filtros e alterar para alcance dos últimos 14 dias.
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clique e altera para alcance dos últimos 14 dias

descer todo o conteúdo para não dar print de stories 
que ainda estão online, assim pegamos informações de
stories que já tem resultados completos.



_CLIQUE E ALTERE PARA IMPRESSÕES DOS ULTIMOS 14 DIAS

_DESCER TODO CONTEUDO PARA NÃO DAR PRINT DE STORIES 
QUE AINDA ESTÃO ONLINE (MENOS DE 24HRS), ASSIM
PEGAMOS O PRINT DA TELA DE RESULTADOS DE STORIES QUE 
TIVERAM OS RESULTADOS COMPLETOS

Após o print de alcance, você poderá trocar o filtro alcance para impressões.
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