
7 dicas infalíveis de como crescer no 

Instagram rapidamente! 
 

   

 

 

Segundo a revista exame o Brasil ocupa a segunda posição no ranking global do 

número de usuários do aplicativo instagram, contando com 66 milhões.  

 

Estando atrás apenas dos Estados Unidos com 110 milhões de usuários. 

 

Indo muito além de um simples álbum de fotos o Instagram hoje é a rede social que 

mais cresce no momento! 

 

Separamos para você 7 dicas comprovadas de como de destacar nessa rede social 

e ganhar dinheiro. Veja abaixo; 

 

 

 

1.Posts que engajam 

 

·         Hast Tags 

   
O instagram leva a hast tags muito a sério, utilizar as hast tags corretas pode expor seu 

perfil para o público certo. 

 

Marque perfis, colocar localização. As hats tags é uma das ferramentas mais fortes 

para seu crescimento rápido no instagram. 

 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/estes-sao-os-dez-paises-que-mais-usam-o-instagram/
https://tomacontadatuavida.com.br/2020/04/26/ganhar-dinheiro-na-quarentena/


O instagram permite atualmente o máximo de 30 hast tags por post, embora 
dez seja a média usada. 
 

·         Posts 

 

Tenha posts constantes e relevantes, agregue valor as pessoas. 

 

Use formatos diferentes como Gifs, infográficos, fotos criativas. 

 

Se lembre de interagir com outros perfis, marcando, repostando a imagem de 
outro perfil, lembrando de dar o crédito necessário ao dono da imagem. 
 

Defina o sentimento que deseja despertar com seu post. Alegria, curiosidade, desafio, 

nostalgia, etc. 

 

           Legendas 

 

Tenha legendas escanceáveis, ou seja, de fácil leitura. Use frases curtas com 

espaçamento adequado. Isso facilitara a leitura. 

 

2.Aumentando o engajamento 

 

Ter uma intenção clara com o post. Qual sentimento você está querendo gerar com 

esse post? 

 

Realize uma CTA, chamada de ação nos seus posts. Pode ser um comentário, uma 

inscrição, etc. 

 

Responda a todos os comentários de suas fotos, faça perguntas, interaja. Essa 

reciprocidade gerará engajamento. 

 

3. Algoritmo 

 

Uma dica está em voltar dois ou três dias depois no post e interagir. Isso dará 

relevância na sua postagem. 

 

A constância nas postagens fará com que suas postagens se tornem mais relevantes e 

você seja apresentado de forma orgânica a futuros seguidores. 

 

4. Explore os recursos 

 

·         Stories 



 

Mostre o dia a dia, como funciona por trás 

dos bastidores. As pessoas têm muito 

interesse em saber. 

 

Essa informalidade gera identificação e por 

consequência, engajamento. 

 

·         Storytelling 

 

Crie historias através do carrossel de fotos. 

Gere interesse de saber o final. 

 

·         Guest Posts 

 

Estabeleça parcerias e faça posts com seus 

convidados. 

 

 Esse convidado pode ser uma marca, um 

influenciador, alguém que lhe ajude a crescer 

e alguém que você ajudará a crescer em troca.   

 

5. Calendário editorial 

 

    Planeje seu calendário editorial, coloque no seu calendário cada ação que você irá 

realizar. 

 

    Mantenha constância na linguagem. 

 

    Garanta que as postagens não sejam repetidas. 

 

    Tenha um planejamento semanal, mensal e anual. 

 

    Para se criar um bom calendário, você deve definir seu público alvo e etapas do 

funil de vendas de cada postagem. 

 

6. Promoções e Concursos 

 

Algumas das postagens mais comentadas do instagram têm a ver com promoções e 

concursos. 

 

A regra de muitas promoções está em seguir o perfil, marcar três perfis e curti e 

comentar no post. 



 

Se a pessoa marcada se identificar vira mais um seguidor. 
 

7. IGVT 

 

Um aplicativo integrado ao instagram que permite a gravação de vídeos com a duração 

de até uma hora, competindo com o You tube. 

 

Segundo Cisco Visual Networking Indez 2017-2022, até 2022, 79% do tráfego de 

dados móveis mundial pertencerá aos vídeos. 

 

 

 

Lembre-se sempre de analisar seus resultados, acompanhando as métricas, veja o que 

está funcionando ou não para fazer o alinhamento necessário da sua estratégia. 

 

Você pode desenvolver o negócio que desejar e ganhar muito dinheiro 
através do instagram! 
 

Se deseja aprender mais sobre o marketing digital, basta clicar no botão abaixo; 

 

 

 

https://neilpatel.com/br/blog/igtv-instagram/
https://tomacontadatuavida.com.br/2020/04/28/o-que-e-marketing-digital/

