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O que é?
Guia dos principais momentos 
que as pessoas usam o Pinterest. 
Use esse manual para planejar 
a produção e divulgação do seu 
conteúdo no Brasil.
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Usuários do Pinterest estão espalhados 
no mundo inteiro, mas todos têm 
uma característica em comum: estão 
buscando ativamente ideias úteis 
e inspiradoras. As pessoas usam o 
Pinterest para planejar diferentes 
momentos de suas vidas, seja uma 
receita prática para o jantar, dicas para a 
reforma da casa ou os sapatos perfeitos.

Mindset dos 
Pinadores

Por que? 
Os usuários do Pinterest começam 
a se planejar com antecedência. 
Para cada um dos momentos, 
procure adicionar seu conteúdo 
levando em consideração o 
planejamento da sua audiência.

Pincodes
Pincodes são códigos especiais que 
ajudam as pessoas a encontrar seu perfil 
ou suas ideias no Pinterest. É como um 
QR Code, mas exclusivo do Pinterest (e 
com um visual bacana)!
Ao longo do Calendário de Ideias, você 
irá encontrar diversos Pincodes que 
levam para pastas com inspirações de 
diferentes momentos. 

Como funcionam?
1. Abra o app do Pinterest no seu 

telefone iPhone ou Android. 

2. Clique na câmera do Pinterest  
(do lado da barra de busca). 

3. Aponte o seu telefone para o 
Pincode e acesse ideias diversas 
no Pinterest (não é preciso tirar uma 
foto!).
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As pessoas vêm ao  
Pinterest para 

planejar
Passado Presente Futuro

As pessoas planejam seus projetos com 
antecedência. Apresente as tendências 
do momento de acordo com o tempo de 
planejamento deles. Pense no Natal como um 
exemplo, os usuário do Pinterest começam 
suas buscas já em agosto!

Pinterest 100: 
As top tendências 
para experimentar
Por ser uma plataforma de descoberta visual, 
o Pinterest tem a vantagem de identificar 
tendências. Baseado na busca e nos Pins salvos 
por mais de 250 milhões de usuários ativos no 
mundo, nosso time de Insights aponta novas 
ideias que estão surgindo, além dos momentos 
que as pessoas estão começando a se planejar.
Existem mais de 100 bilhões de ideias no 
Pinterest. Todo mês de dezembro, lançamos o 
Report de 100 tendências para o próximo ano 
com uma previsão das principais categorias. 
E toda vez é a mesma coisa: muitas surpresas e 
ideias diferentes para experimentar!

Visite newsroom.pinterest.com/pt-br para 
conferir o último relatório.

Report Pinterest 100 de 2019: lançamento em 
dezembro de 2018.
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e toque para ideiasabra



75%
dos signups são 
de  fora dos EUA

40%
de novos usuários 

são homens
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80%
de todos os usuários 
acessam o Pinterest 
através de celulares

70% 
de usuários estão 

salvando ou clicando 
nos Pins (e não apenas 

visitando) 

72% 
dos usuários 

compraram um 
produto após vê-lo no 

Pinterest

48%
dos usuários 

são pais

100 
bilhões de Pins 

(2 bilhões de 
pastas)  já foram 

criados
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Um 
Pronto para ativar seu perfil 
do Pinterest? Então prepare 
um café, sente-se num lugar 
confortável e vamos nessa…

Dois
Crie uma conta business 
no Pinterest (ou converta 
uma já existente). Em 
seguida, preencha todas as 
informações do seu perfil, 
verifique seu site, adicione o 
botão de Salvar e implemente 
os Pins Avançados no site.

Três
Agora que a diversão 
começa! Crie pastas de 
acordo com o seu conteúdo. 
O título e descrição das 
pastas também servem como 
palavras-chave, então faça 
em português e use títulos 
curtos e objetivos para ganhar 
mais relevância na busca.

Quatro
Salve seus Pins, diretamente 
do seu canal oficial, usando o 
botão de Salvar ou a extensão 
do navegador do Pinterest. 
Aposte em Pins no formato 
vertical, com imagens em alta 

qualidade e descrições de 5-8 
linhas. Ah, e use hashtags! Elas 
também ajudam seu conteúdo 
a ganhar mais relevância na 
busca.

Cinco
Acompanhe o Analytics do 
Pinterest e identifique os Pins 
mais relevantes, o perfil de 
usuário que mais interage 
com seu conteúdo e os Pins 
mais salvos na plataforma.

Seis
Pense como um Pinador. 
Procure salvar Pins de acordo 
com o momento em que estão 
vivendo, usando palavras-
chaves adequadas, assim 
você atrai mais audiência para 
o seu site enquanto fornece 
o conteúdo exato que eles 
estavam buscando.

O passo a passo para 
começar no Pinterest

31M
de usuários ativos 

só no Brasil

250M
de  usuários ativos 
mensalmente no 

mundo todo



6
5

3 Diferencie-se com uma identidade visual e 
tom de voz, assim você vai ser facilmente 
reconhecido na plataforma.

Dicas de 
conteúdo

1 Salve conteúdo autoral no seu perfil do Pinterest 
e, caso ache relevante, não deixe de fazer uma 
curadoria relacionada a sua marca, salvando Pins de 
outros sites também. Procure dar um peso de 70/30

2

Dite tendências! Identifique, se aproprie de 
tendências que têm a ver com o seu negócio e 
crie conteúdos relacionados.

Eduque, inspire e atice a curiosidade dos 
Pinadores. Crie Pins autorais no formato de 
listas, dicas e tutoriais.

4
A média de planejamento dos Pinadores é de 3 
meses, então procure salvar conteúdo relacionado 
a seus momentos e ajude as pessoas a se 
planejarem.

Crie Pins na vertical (16:9) com imagens atraentes, 
texto nas imagens e não deixe de adicionar seu logo 
e palavras-chave na descrição.
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Momento 1

Resoluções
Ano novo, vida nova! 
Pinadores começam a 
planejar o ano buscando por 
dicas para uma vida mais 
saudável, para organizar 
suas tarefas e atingir metas 
ao longo do ano.

Com isso, pense em 
conteúdos relacionados 
a estes temas, buscando 
apoiar e ajudar as pessoas a 
conquistar seus objetivos.

Momento 2

Volta às aulas
Depois das férias, é hora 
de começar a organizar a 
rotina para a volta às aulas.

Pais buscam por 
organização e material 
escolar. Professores 
buscam por métodos 
educativos e atividades 
com os pequenos.

Momento 3

Carnaval
1M buscas em 2017

Passado o Ano Novo, o 
brasileiro tem um novo foco: 
o Carnaval.

Por conta disso, as buscas 
sobre esta celebração se 
iniciam já em janeiro de 
cada ano, em busca de 
ideias fáceis e divertidas 
para curtir a folia!

Aposte em conteúdos que 
falem sobre:

• ideia fantasia carnaval
• tendência carnaval 
• maquiagem carnaval
• drinks para o carnaval

Janeiro
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Momento 1

Páscoa
267K  buscas em 2017

Passado o Carnaval, o 
brasileiro já começa a buscar 
por ideias para planejar a 
Páscoa.

Por mais que o chocolate 
seja um dos maiores pro-
tagonistas desse momento, 
as buscas são diversas tanto 
para adultos quanto para 
crianças.

Ideias mais buscadas:

• páscoa ideias
• lembrançinhas de 
páscoa
• ovos de páscoa
• páscoa decoração

Momento 2

Semanas de 
Moda
Moda é uma das maiores 
categorias do Pinterest. E, 
com o início das Semanas de 
Moda no Brasil e no mundo, 
as buscas relacionadas ao 
tema crescem neste período.

Aproveite para expandir 
sua audiência no Pinterest; 
explore as últimas edições 
do evento e as previsões de 
tendências para produzir seu 
conteúdo.

Fevereiro
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Momento 1

Dia das 
Mães
404K buscas em 2017

É com antecedência que 
filhos e pais começam a 
planejar o Dia das Mães.

Ideias de receitas, 
presentes e projetos de 
faça você mesmo crescem 
na busca nesta época do 
ano. 
 
Surfe essa onda a partir dos 
termos mais buscados no 
Pinterest: 

• almoço dia das mães
• lembrança dia das mães
• decoração dia das mães
• artesanato dia das mães
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Momento 2

Mês das 
Noivas
Com a aproximação de 
maio – o mês das noivas 
–, a busca nesta categoria 
cresce consideravelmente 
a partir deste mês.

Aproveite esse momento 
para compartilhar as últimas 
novidades e tendências 
com milhares de pessoas 
interessadas sobre o 
assunto.

M
arço
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Momento 1

Dia dos 
Namorados
921K buscas em 2017

Os apaixonados de plantão 
planejam em detalhes e 
com antecedência o Dia 
dos Namorados. Por isso, 
aproveite deste momento 
para criar conteúdos e 
impactar a sua audiência no 
Pinterest.

Algumas pessoas preferem 
encontrar uma ideia de 
presente perfeito para sua 
cara metade, mas outros 
são adeptos do ‘faça 
você mesmo’ para esses 
momentos especiais.

Os termos mais buscados 
para esta data são 
apaixonantes. Veja só:

• cartão dia dos 
namorados
• ideias dia dos 
namorados
• diy dia dos namorados
• jantar dia dos namorados
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Momento 2

Festivais de 
Música
Em abril, é dada a largada 
para os festivais de música no 
Brasil. A busca por melhores 
looks e dicas de alimentação 
crescem neste período.

Algumas dicas de conteúdo 
para este momento são: 
looks confortáveis e estilosos 
e estilização de blusas. Ou 
ainda,  listas com
os festivais mais aclamados 
do país e do mundo, e 
manuais de ‘sobrevivência’ 
para os eventos. 

Aproveite a ocasião e deixe a 
criatividade rolar!

A
bril
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Momento 1

Festa Junina
2M buscas em 2017

Uma das celebrações mais 
esperadas do ano para os 
brasileiros é, sem dúvida, a 
Festa Junina. 

Já em maio, os usuários 
passam a buscar ideias 
diversas sobre o assunto 
e, por isso, uma boa 
oportunidade para divulgar 
seu trabalho e expandir sua 
audiência com conteúdos 
de receita, decoração, 
projetos de faça você 
mesmo e atividades.

Confira alguns dos termos 
mais buscados: 

• decoração festa junina
• roupa festa junina
• receitas festa junina
• convite festa junina

Momento 2

Mês do 
orgulho 
LGBTQ+
O mês do Orgulho LGBTQ+ 
acontece em junho de 
todo ano, mas as buscas 
relacionadas se iniciam um 
mês antes.

Mensagens, maquiagem, 
ideias de roupas e fantasias 
são alguns dos temas mais 
buscados. Além disso, os 
usuários também procuram 
por decoração de festas para 
celebrar a diversidade.
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Momento 1

Dia dos 
Pais
870K buscas em 2017

Mesmo que falte um tempo 
para o Dia dos Pais, os 
usuários já estão buscando 
por ideias para celebrar 
esta data tão especial. 

Aposte em conteúdos 
diversos,  desde projetos 
de faça você mesmo até 
receitas incríveis ideias 
que os pequenos também 
possam colocar em prática. 
Confira alguns dos termos 
mais buscados:

• mensagem dia dos pais
• lembrançinha dia dos 
pais
• almoço dia dos pais
• ideias dia dos pais

Momento 2

Dia dos avós
A comemoração do Dia 
dos Avós vêm crescendo 
nos últimos anos no Brasil. 

Com isso, as pessoas 
passam a se planejar para 
a ocasião, buscando por 
ideias de presente
e mensagem para 
presenteá-los. 
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Junho
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Momento 1

Volta ás aulas 

Depois das férias, a volta 
às aulas é um dos assuntos 
mais buscados no Pinterest. 
Dicas de organização, 
da rotina e atividades 
educacionais são alguns 
temas para abordar  no seu 
perfil do Pinterest. 

Momento 2

Festivais de 
Música
O segundo semestre se 
inicia e o cronograma de 
festivais de música começa 
a ganhar a agenda do 
público. Aproveite deste 
momento para produzir 
conteúdos relacionados 
ao tema, criando Pins com 
dicas de looks, alimentação 
e mais.
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Julho
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Momento 1

Semana de 
Moda
Agosto inicia e a proximidade 
da segunda rodada de 
Semanas de Moda do mundo 
já aparecem nas buscas do 
Pinterest. 

Por isso, aproveite deste 
momento e divulgue seu 
conteúdo relacionado ao 
tema. 

Uma ideia é fazer uma 
retrospectiva das últimas 
edições e relembrar das 
últimas tendências fashion.

Momento 2

O novo mês 
das Noivas 
Nos últimos anos, setembro 
também passou a ser 
conhecido como o novo 
mês das noivas. Por conta 
disso, há uma crescente na 
incidência de busca sobre o 
tema no Pinterest. 

Aproveite o período para 
impulsionar sua marca e 
conteúdo no Pinterest.
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Momento 1

Halloween
2M  buscas em 2017

Dia das Bruxas cresce em 
número de buscas com a 
proximidade do evento.

Então, é a hora de 
oferecer inspirações 
‘aterrorizantemente boas’ 
para um Halloween com a 
tropicalidade do nosso país.

Confira alguns dos temas 
mais buscados sobre o 
tema: 

• maquiagem hallowen
• decoração halloween
• fantasias halloween
• atividades halloween

Momento 2

Dia das 
Crianças
O Dia das Crianças se 
aproxima e a busca por 
ideias de presentes, viagens 
e atividades para aproveitar 
o feriado com os pequenos 
já começam a crescer no 
Pinterest. 
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Momento 1

Ano Novo
635K  buscas em 2017

O planejamento do Ano 
Novo começa em outubro, 
com os usuários buscando 
por ideias diversas no 
Pinterest.

Desde destinos mais 
procurados, até a 
combinação de cores 
perfeitas para entrar em um 
novo ano com tudo, você já 
pode começar a produzir 
conteúdo para o final do ano 
desde já. 

Pra te ajudar, já deixamos 
separados os principais 
termos que as pessoas 
buscam no pinterest sobre 
Ano Novo:

• mensagem ano novo
• look ano novo
• decoração ano novo
• ceia ano novo

Momento 2

Verão
1M buscas em 2017

Já sabemos que o verão é 
a estação mais esperada 
pelos brasileiros. 

No Pinterest, a busca por 
ideias relacionadas ao 
tema crescem quando as 
temperaturas começam a 
subir.

Por isso, suba desde este 
mês conteúdos diversos 
sobre o verão, de acordo 
com as top buscas: 

• receitas para o verão
• plus size verão 
• viagem verão
• moda verão
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Momento 1

Então já é 
Natal
9M buscas em 2017

Uma celebração tão popular 
no Brasil, não poderia ficar 
de fora do Calendário de 
Ideias do Pinterest. 

Aproveite o mês de 
novembro pra começar a 
salvar inspirações para esta 
data tão especial. 

Vale de tudo: receitas para 
a ceia, decoração para a 
casa, ideias de presente, 
embrulhos e cartões de 
Natal.

O termos mais buscados, 
durante esta época, são:

• natal decoração
• ideias natal 
• ceias de natal
• presentes natal

Momento 2

Festas de 
final de ano
   
Não é segredo para 
ninguém que o Pinterest 
é o lugar perfeito para 
encontrar inspirações do 
que vestir (e também o que 
não vestir) em todas as 
ocasiões possíveis. 

Salve no Pinterest os 
melhores looks, penteados 
e acessórios tanto para as 
festas da firma no final do 
ano como as formaturas.

  

Momento 3

Black Friday
A Black Friday também é 
um momento importante 
no Pinterest. O dia dos 
famosos descontos é 
uma oportunidade para 
promover seu negócio 
e produtos. Salve seus 
produtos no seu perfil e, 
também, crie Pins com 
lista de produtos que 
ajude o usuário a tomar 
as melhores decisões de 
compra. 
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Momento 1

Atividades 
de Férias
100K  buscas em 2017

Final de ano, férias 
escolares se aproximando. 
Já que 48% dos usuários 
do Pinterest são pais, 
aproveite deste momento 
para compartilhar ideias 
relacionadas ao assunto.

Os principais termos, 
buscados neste período, 
são:

• férias humor
• mensagens de férias
• destinos para as férias
• atividades de férias

Momento 2

Pinterest 100 
Tendências
Todo ano, o Pinterest publica 
o relatório de 100 tendências 
para o ano seguinte. Fique à 
frente e use essas novidades 
para produzir conteúdo e 
atrair sua audiência.

Viste nosso site  e fique por 
dentro dessa:
newsroom.pinterest.com/
pt-br
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Atividade de Férias

Black Friday

Formatura

Natal

Verão

Ano Novo

Halloween

Dia das Crianças

Dia dos Avós

Dia dos Pais

Mês do Orgulho LGBTQ+

Festivais de Música

Dia dos Namorados

Mês das Noivas

Dia das Mães

Resoluções

Páscoa

JunhoFevereiro Março Abril Maio Janeiro

Festa Junina

Volta às aulas

Carnaval

2018 - 2019

DezembroJulho Agosto Setembro Outubro Novembro

Planeje o seu conteúdo
O interesse por momentos sazonais começa mais cedo no Pinterest. Use 
esse calendário para  ententer quando os usuários do Pinterest começam a se 
planejar para cada evento.

Pinterest 100

Semana de Moda



Nós esperamos que este 
calendário te dê vários insights 
sobre o que as pessoas estão 
salvando no Pinterest e algumas 
ideias de como produzir conteúdo 
para o ano inteiro.  

Leia, releia mas não hesite em dar 
um alô para o time do Pinterest 
caso tenha alguma dúvida.

comunidadebr@pinterest.com

Infinitas 
possibilidades


