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Nesse e-book você vai aprender por que 
utilizar o Instagram para ganhar dinheiro, 
como conseguir mais seguidores, gerar 
mais engajamento, além de estratégias 
para você ganhar dinheiro nessa rede 
social tão querida.

Mesmo que você não tenha nenhum 
negócio próprio, blog ou site, pode 
começar a ganhar com Instagram 
rapidamente.

Então, se você tem desejo de conquistar 
sua independência na internet, o 
Instagram é uma ferramenta capaz de 
gerar lucros, sem a necessidade de ter 
absolutamente nada. 

Se você ainda não conhece o poder que o 
Instagram, saiba que essa ferramenta pode 
ajudar você a ganhar dinheiro ou alavancar 
seu negócio de forma rápida e impactante. 
Acompanhe esse e-book até o final e 
descubra como!

Introdução
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Não somente os resultados concretos, mas a 
quantidade de pessoas inseridas nessa rede social, 
tornou a plataforma mais conhecida e valorizada, 
entre os empreendedores. Aliás, considerado uma das 
ferramentas mais importantes, do momento. 

Portanto, se você pensa em ganhar dinheiro, não deixe 
de investir no Instagram. Mesmo que já possua sua 
estrutura de negócio online ou um blog. Mas antes 
disso, quero mostrar a você, por que o Instagram é de 
fato, uma ferramenta estratégica fundamental para 
seu negócio:

● Mensalmente, o número de pessoas cadastradas no 
Instagram, ultrapassa a quantidade de 1 bilhão.

● Mais de 500 milhões de usuários, interagem 
diariamente nessa rede social.

● 400 milhões de contas cadastradas, compartilham 
informações pelo Stories diariamente.

Vantagens de usar o Instagram 

para vender ● Pelo menos, 80% das contas ativas, estão seguindo 
1 ou mais empresas.

● O Instagram não se limita a quantidade de 
cadastros e por essa razão, ele é considerado uma 
ferramenta poderosa. 

● Diante desses dados, o Instagram comprova ser 
uma das mais preferidas. Pois ultrapassa outros 
canais, como LinkedIn e Twitter.

Afinal, o engajamento existente nessa rede social é 
superior a qualquer outra.

Provavelmente você já ouviu dizer, que o Pois é, as 
pessoas gostam relacionamento com o público é 
uma das principais chaves do sucesso. de participar 
e absorver informações relevantes, nesta rede. 

E justamente por ser uma rede com forte 
engajamento, fica fácil enxergar oportunidades de 
ganhar dinheiro com essa plataforma, não é 
verdade?

https://marcellemesquita.com/
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Mesmo que você já possua 
uma estrutura completa de seu 
negócio online, o Instagram é 
uma ferramenta que pode 
ajudar a complementar seu 
negócio. Isto é, 
estrategicamente é uma fonte 
de lucratividade, para qualquer 
negócio. 

Mas, independentemente 
disso, você também pode 
começar, sem absolutamente 
nada. Você pode ganhar 
dinheiro, apenas com o 
Instagram, pelas razões já 
apontadas acima. Entretanto, 
requer que faça um 
planejamento de suas 
estratégias e cuide como 
sendo, um verdadeiro 
empreendimento.

https://marcellemesquita.com/melhor-metodo-fno
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Se você quer ganhar dinheiro com Instagram, 
independentemente de ter um blog do seu negócio ou 
não, faça parcerias. Pois esta é uma maneira rápida e 
eficaz, de gerar bons lucros. Por exemplo: no 
Instagram, existem possibilidades ilimitadas de 
estabelecer parcerias, com boas marcas. Pois elas, 
possuem audiência e sua marca já tem autoridade no 
mercado. Isso significa que seus milhares de 
seguidores são leais à empresa. 

Quando você estabelece parceria com essas marcas, 
sua audiência pode crescer consideravelmente, em 
pouco tempo. Entretanto é preciso fazer a escolha 
correta, com base em marcas de grande sucesso.

Ou então, você também pode se cadastrar em 
agências de marketing de influenciadores e 
plataforma de influenciadores.

Dicas para ter um perfil atrativo

No entanto, preze pela qualidade de seus conteúdos, 
que englobam imagens e textos. Portanto, torne-se 
especialista na produção de seu conteúdo, pois deve 
transparecer profissionalismo. 

Imagine que seu Instagram é um portfólio ou 
currículo. Para que estabeleça uma boa parceria com 
as marcas é necessário, ter uma conta muito bem 
elaborada. Já que, uma boa parceria envolve 
benefícios, para ambos os lados. Em outras palavras, 
coloque-se no lugar da marca selecionada e 
identifique um motivo, para aceitar essa parceria. 

Seu Instagram precisa apresentar um diferencial, que 
possa agregar o seu parceiro.
Igualmente, numa entrevista de emprego, onde o 
candidato à vaga Designer faz uma ótima 
apresentação verbal de si.

6

https://marcellemesquita.com/


Porém, seu portfólio é empobrecido. Assim 
sendo, existem poucas chances de parecer 
convincente, a apresentação inicial. 

Do mesmo modo, acontece com seu 
Instagram. Embora a parceria seja uma ótima 
maneira de alavancar sua renda, precisa 
apresentar um bom trabalho.

Esteja sempre antenado às atualizações da 
plataforma e seus recursos. Frequentemente, 
o Instagram apresenta funcionalidades 
diversas. Por essa razão, não deixe de inovar e 
implantar as novas funcionalidades em seu 
negócio. Visto que, é uma maneira de 
melhorar o engajamento com seu público.
Por fim, lembre-se que sua conta de 
Instagram, deve ser sempre tratada como um 
negócio e não apenas, como um perfil de uma 
rede social.

Agora que você viu que o Instagram é uma 
excelente oportunidade de negócio, vamos a 
prática! Vou te mostrar como ter um perfil 
mais atrativo para parcerias e possíveis 
clientes.

7

https://marcellemesquita.com/


Se você deseja otimizar seu perfil rapidamente, precisa 
criar disciplina e fazer um planejamento. Afinal, sem 
direção, não há resultados efetivos. Isto é, criar uma 
conta no Instagram, colocar uma foto, lotar de 
postagens e seguidor milhões de usuários ou comprar 
seguidores, não é a maneira mais eficaz de otimizar 
sua conta. 

Portanto, fique atento às dicas a seguir e considere seu 
perfil, como um negócio. Pois só assim, será possível 
otimizar com sucesso seu Instagram. 

Perfil otimizado para vender

Antes de tudo, a imagem de seu perfil é muito 
importante. Pois, as pessoas são visuais e se você não
investir tempo para selecionar com cuidado, pode 
refletir em resultados negativos.

Por exemplo: logomarca associada ao tema ou 
imagem, associada ao produto que vende ou nicho de 
seu negócio.

8

Escolha uma imagem 
associada a sua marca
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Foto com qualidade

Se você não tratar seu perfil do Instagram como 
negócio, não ganhará dinheiro. Portanto, sua foto 
precisa ter qualidade e boa resolução. Além disso, deve 
realizar testes em outros dispositivos eletrônicos. Por 
exemplo: você já viu aquelas imagens, que ao observar 
de perto, quadriculados do pixel aparecem? Pois é, 
essas imagens possuem baixa resolução e geram 
impressão de desleixo.

Caso você não trate seu perfil como um negócio e foca 
apenas em quantidade, o resultado é muito esforço e 
poucas conversões. E, as conversões não se referem 
apenas às vendas, mas sim, aos visitantes que se 
transformam em seguidores ativos. 

Ou seja, aqueles que participam, interagem e gostam 
tanto de seu conteúdo, que compartilham entre seus 
amigos. 

Mas, se você posta na pressa, sem planejamento e com 
imagens de baixa qualidade, como atrair visitantes? 
Lembrando que o Instagram é uma rede social, focada 
em imagens. Esse é um dos grandes erros, que as 
pessoas cometem no início e acabam prejudicando a 
otimização do perfil.

https://marcellemesquita.com/


Emojis e parágrafos

Após colocar em prática todas as dicas anteriores, personalize sua bio com emojis e 
parágrafos curtos. Pois eles ajudam a destacar palavras específicas. Para que possa 
alcançar esse resultado rapidamente, clique em editar perfil e cole os emojis na bio. 
No entanto, tenha bom senso e não exagere!

Esses foram os primeiros passos para você conseguir bombar seu perfil a partir 
destas 5 dicas, você aprendeu a criar um perfil matador no Instagram, focando em 
detalhes na bio, que muitos não dão importância. Além disso, aprendeu sobre outros 
fatores, que influenciam no sucesso de seu Instagram. Pois esse é um dos segredos, 
para destacar seu perfil da multidão!

Se você realmente deseja alcançar sua liberdade financeira, precisa começar de 
algum ponto. Inclusive, muitas pessoas que trabalham em casa, iniciaram suas 
atividades a partir de uma rede social. 

Em outras palavras, invista pelo menos 1 hora de seu dia, para se dedicar a construir 
seu sonho. Imagine trabalhar ao lado de quem você ama, do conforto de sua casa e 
com a liberdade de atuar com o que ama! Pense nisso e coloque em prática, todas 
essas dicas citadas aqui.
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Para que os visitantes encontrem seu 
perfil, insira a palavra-chave, ao lado 
do nome de sua página. Pois isso, 
aumenta sua visibilidade, quando 
alguém faz uma pesquisa. 

Sendo assim, pense em uma palavra, 
que seu público digitaria no Instagram. 
Além disso, faça você mesmo, uma 
pesquisa com alguma palavra e observe 
a concorrência para se inspirar. Em 
seguida, acrescente a palavra-chave na 
descrição de sua bio também. 

Aliás, o novo recurso do Instagram, 
permite incluir hashtags, das quais, 
tornam seu perfil vantajoso para atrair 
mais pessoas. Por fim, para colocar 
hashtags, basta clicar em editar perfil e 
na bio, adicionar a palavra com uso do 
#.

Adicione a palavra-
chave na bio
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Adicione CTA 

O Call To Action (CTA) é uma forma de fazer o visitante executar uma 
ação , por exemplo: baixe o e-book; compre agora e etc.

Se você quer ter um perfil matador, direcione seu público para outros 
canais de comunicação de seu negócio. Caso não tenha sua própria 
estrutura, a CTA pode ser um link de um produto que você vende ou 
até mesmo chamando para entrar em contato para parcerias.

Dessa forma, você apresenta conteúdos mais detalhados e criar sua 
autoridade. Quando seus seguidores consumirem seu artigo no blog ou 
vídeo no YouTube por exemplo, podem se tornar clientes potenciais.
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Agora que você já entendeu o potencial lucrativo do 
Instagram, saiba que você precisa de um perfil que 
chame a atenção de marcas em busca de parcerias ou, se 
você é afiliado, dos seus potenciais clientes.

Com as dicas anteriores você já vai ter conseguidos 
alguns seguidores mas vou esclarecer mais alguns pontos 
para você conseguir ainda mais seguidores para seu perfil

Sendo assim, separei esse capítulo somente sobre o 
assunto, desmistificar essa questão e tirar suas dúvidas.

Atrair mais 

seguidores

Quantidade de seguidores 
necessários para lucrar

Sem dúvida, muitas pessoas acreditam que precisam 
conquistar muitos seguidores. Porém, depende muito 
do nicho escolhido. Por exemplo: se o nicho 
selecionado apresentar poucos influenciadores, pode 
encontrar facilmente, parceiros na rede social. Do 
contrário, as chances podem ser menores.

Tenha em mente que o mais importe é qualidade dos 
seu seguidores e o quanto eles engajam com suas 
publicações.  Você não vai querem 1 milhão de 
seguidores de enfeite, né? 

Foque em publicar conteúdo de valor para seus 
seguidores, assim além de ter um público engajado 
com suas postagens atrairá a atenção de visitantes ao 
seu perfil e consequentemente novos seguidores! 
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Como atrair 

seguidores de 

qualidade?
Agora que você sabe que qualidade é 
muito mais importante que quantidade, 
vou abordar alguns pontos importantes 
para você conseguir engajar mais seus 
seguidores e conquistar novos.

Mas antes vamos relembrar os pontos 
citados anteriormente para otimizar seu 
perfil:
• Adicione uma descrição chamativa
• Tenha uma CTA
• Coloque link para seu produto ou outros 

canais que possua
• Use hastags do seu nicho
• Adicione emojis
• Poste fotos de qualidade relacionadas 

com seu nicho

Feito isso, vamos a outro ponto importante 
que é atrair audiência.
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Mensagem de boas 

vindas 

Faça seus novos seguidores gostarem de você, 
monte uma mensagem de boas vindas atrativa que 
faça eles interagirem com você.

Você pode fazer isso criando atalhos, mas crie 
mensagens diferentes caso contrário o instagram
pode te bloquear.

Outra forma é utilizar serviços de automatização, mas 
normalmente são bem caros e possui risco de sua 
conta ser bloqueada. Então, pesquise bastante antes 
de contratar um serviço desses.

# Não exagere no tamanho
Seja breve, pois é bem capaz de ignorarem sua 
mensagem se ela for grande demais. Caso você tenha 
tempo, pode mandar um áudio que é bem mais 
pessoal, mas não seja chato!

# Use emojis
As pessoas adoram emojis e isso torna sua mensagem 
mais pessoal.

# Provoque interação
Faça a pessoa interagir com você, no final da sua 
mensagem o ideal é que tenha uma pergunta para que 
a pessoa sinta que você está realmente interessado.

# Não venda
Parece contraditório mas é importante que a pessoa 
não ache que você só quer vender para ela, não que 
você não vá, mas em outro momento.

# Fale na linguagem da sua persona
Sua persona é jovem ? Usa gírias? Seja qual for o estilo 
se comunique com ela fazendo com que se identifique 
mais com você.

https://marcellemesquita.com/


Interaja seus 
seguidorecoms

# Curta e comente
Além de curtir as postagens, 
comente porque isso fará com eles 
interajam com você também. Mas 
faça comentários relevantes, nada 
de só emojis, separe um tempinho 
para isso.
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#Seguidores dos seu concorrentes 
Vá no perfil dos seus concorrentes, olhe as últimas postagens e siga quem 
curtiu e comentou. 

#Use aplicativos 
Se você não utiliza alguma plataforma de automação, existem aplicativos 
gratuitos que podem te ajudar a verificar quem está te seguindo de volta e 
quem não está, seguidores inativos e outras funcionalidades.
Conheço um chamado Followes Assistant que ajuda bastante se você não 
pode pagar um serviço de automação.

Siga!

#Siga pessoas no seu 
nicho
Você pode procurar pessoas do 
seu nicho utilizando as hastags, 
nas publicações você vê quem 
curtiu e comentou e siga essas 
pessoas.



Monitore os resultados

Antes defina metas que você deseja alcançar, depois 
escolha o que você vai acompanhar para saber como 
está o andamento da sua meta.
Assim você saberá se precisa fazer alguma alteração 
na sua estratégia, o que está dando certo e o que não 
está.

Acompanhe os concorrentes 

Analise o perfil dos seus concorrentes e veja o que 
eles estão fazendo e o que tem mais engajamento, 
uma dica é fazer isso pelo desktop porque pelo app do 
Instagram não fá mais para ver os likes. Mas não copie 
é só para se inspirar!

Tenha um calendário de 
posts

É essencial que você crie um calendários para suas 
postagens porque isso facilita demais na organização e 
otimização do tempo. Tire um dia na semana para 
planejar seus posts, assim terá mais tempo para curtir, 
comentar e todo o resto.

Conta pública

Mantenha sua conta pública. Crie um perfil específico 
para você monetizar, que seja separado do seu 
pessoal. Do contrário, fica um pouco difícil, alguém 
tornar seguidor, sem saber de fato sobre seus 
conteúdos, não acha?

16



Controle sua ansiedade as etapas anteriores 
demoram, mas é preciso ter foco e consistência se 
você quiser realmente que funcione. Agora que seu 
perfil já está atrativo e você já está atraindo 
audiência, é hora das estratégias para você começar a 
ganhar dinheiro. 

Separei estratégias simples que qualquer pessoa 
pode aplicar, basta ter força de vontade e não desistir 
no primeiro obstáculo.

A quantidade da sua audiência é um ponto 
fundamental, porém não é determinante para 
proporcionar lucratividade no Instagram. Então, além 
desse fator, o que mais é preciso para ganhar 
dinheiro, nesta plataforma?

Para que você possa ter resultados concretos, separei 
4 estratégias para você aplicar. Mas, não é preciso 
implementar todas de uma vez só, escolha a que 
considerar melhor. Porém, se desejar, aplique todas 
elas sem perder a direção. 

Em outras palavras, mantenha disciplina, foco na 
estratégia selecionada e aposte com dedicação. Ao 
invés de implementar diversas e não atingir nenhum 
resultado.

Principais 

formas de 

ganhar dinheiro 

no Instagram
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Estratégia 1: crie conteúdos 
patrocinados

Certamente, você já deve ter visto, muitas postagens 
no seu feed de notícias. Por exemplo: postagens de 
grandes empresas conhecidas, que apresentam seus 
respectivos produtos e serviços. 

Sem dúvida, uma das maneiras de ganhar dinheiro 
com seu perfil é trabalhando diretamente, com as 
grandes marcas. No entanto, para isso é necessário 
ser um influenciador digital.

Certamente, existem muitos sites que facilitam essa 
ponte entre o influenciador e as marcas. Inclusive, 
algumas plataformas, permitem que o influenciador 
possa se candidatar a seleção, sem a necessidade de 
ter 1 milhão de seguidores, por exemplo.

Entretanto, um influenciador não é mensurado, 
somente pela quantidade de seguidores em seu perfil. 
Portanto, evite comprar seguidores, como muitos 
fazem, apenas para efetuar cadastro. 

Mas, o que é de fato, um 
influenciador digital?

Atualmente é comum o uso dessa expressão. Mas, 
poucos entendem de fato, seu significado. Razão 
essa, que muitos acabam comprando seguidores e 
lotando o perfil com fotos, sem construir 
relacionamento com seu público. 

Portanto, um influenciador, como o próprio nome 
diz, simboliza o perfil daqueles que constroem sua 
autoridade. Isto é, qualquer pessoa que seja capaz 
de influenciar em massa, pelos conteúdos que 
propaga. 

Por exemplo: um influenciador pode ser algum 
especialista com formação acadêmica ou não. Ou 
seja, pode ser desde um profissional até um jovem 
adolescente, compartilhando algum conteúdo que 
agregue seu público. Então, se você compartilha 
receitas de bolo, pode se tornar um influenciador 
pela sua especialidade em gerar receitas criativas e 
deliciosas por exemplo! 

Pois os influenciadores se caracterizam pela 
formação de opiniões, tendências e que geram 
credibilidade ao público. 
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Inclusive, o poder desses influenciadores é tão grande, que nem 
mesmo as grandes marcas podem competir com eles. Por essa 
razão, eles estabelecem parcerias, o que torna benéfico para 
ambos os lados.

A partir dessa parceria, influenciador divulga os produtos das 
marcas e ganha por isso. Por essa razão, as marcas não estão em 
busca de perfis com grande quantidade de seguidores. Mas sim, 
daqueles com uma audiência leal e segmentada. Aliás, uma dica 
interessante que pode agregar sua conta no Instagram é apostar 
no Snapchat e Stories.

Certamente, pode ser difícil administrar suas finanças como 
influenciador, se você depende exclusivamente desse canal, como 
fonte de renda. Portanto, o ideal é que comece essa atividade em 
paralelo ao seu emprego atual. 

Dessa maneira, você terá muito mais liberdade e menos 
ansiedade, para escolher com calma, as marcas com quem deseja 
trabalhar. Assim como as empresas que estão em busca de 
parceiros, também selecionam com cautela.

https://marcellemesquita.com/


Estratégia 2: trabalhar como 
afiliado e oferecer produtos

Se você acredita que atuar como influenciador, não é 
bem o que se identifica, existem outras estratégias. 
Portanto, você pode escolher atuar com marketing de 
afiliados e oferecer produtos físicos ou digitais, pela 
sua conta do Instagram. 

Sendo assim, o caminho mais simples é se cadastrar em 
plataformas ou empresas, que estejam atuam com 
produtos que seu público gosta. 

É importante que você já tenha uma persona definida, 
mas não se preocupe que vou te explicar exatamente o 
que é essa tal de persona.

Como definir sua persona
Persona é um personagem semificcional que 
representa seu cliente ideal. É claro que a persona não 
é criada por meio suposições e palpites, deve ser feita a 
partir de dados coletados em pesquisa de mercado.

Para definir a persona você precisa saber em que nicho 
você vai atuar, por exemplo: beleza, saúde, marketing 
digital ou etc. Pesquise bastante, no Google, Youtube, 
Facebook e o próprio Instagram, você precisa saber o 
que essas pessoas estão buscando, veja o que elas 
perguntam, quais suas maiores dificuldades e o que 
elas realmente querem.

Fiz uma lista de perguntas para você responder e criar 
sua persona:
• Qual a idade? Onde mora? Escolaridade.
• O que ela mais deseja? 
• Quais os desafios que ela enfrenta? 
• Quais assuntos ela mais busca?

Definida sua persona é hora do próximo passo.

Cadastro e escolha dos produtos
As plataformas que recomendo são: Hotmart, Eduuz e 
Monetizze porque são as mais conhecidas e possuem 
uma grande variedade de produtos cadastrados. O 
cadastro é bem simples e rápido, caso tenha alguma 
dúvida é só procurar no Youtube que com certeza vai 
encontrar um tutorial.
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Tenha bastante cuidado na hora de escolher seu produto, 
observe os seguintes requisitos:

1. O produto deve estar entre os mais vendidos , na hotmart
esse requisito é avaliado como temperatura, quanto mais 
alta a temperatura mais vendido ele é.

2. Olhe a página de vendas do produto e faça a seguinte 
pergunta: eu compraria esse produto? Se a resposta for 
não, esqueça esse produto!

3. Veja se o produto é de qualidade, analise bastante a 
página de vendas e veja o que esse produto oferece. Outra 
dica é olhar no Reclame Aqui!

4. A comissão deve ser justa, afinal de contas você não vai 
querer se matar de trabalhar para ganhar 10% de comissão, 
não é?

Por fim, reforço que o foco não está apenas, na quantidade 
de seguidores. Mas sim, na capacidade de estabelecer 
relacionamentos com seu público, vou falar mais sobre 
engajamento no próximo capítulo. Quanto mais, você 
investir no engajamento, maior será seu retorno. Em outras 
palavras, melhor um perfil com 600 seguidores, bem 
engajados do que, um perfil com 1 milhão de seguidores, 
que não se interessam pelo seu conteúdo.
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Estratégia 3: ganhando 
dinheiro com produtos e 
serviços
Mesmo que um influenciador seja uma conquista de 
poucos, existem outras maneiras de ganhar dinheiro 
pelo Instagram. Por exemplo: divulgação de produtos e 
serviços, é outra alternativa de ganhar dinheiro e 
muito mais simples e prática.

A partir dessa estratégia, você não vai precisar lucrar 
de maneira direta. No entanto, se utilizar a rede social 
corretamente, vai conquistar um público segmentado. 
Por fim, vendas constantes e cada vez maiores serão 
concretizadas através de seu Instagram.

Por isso, o segredo está em desenvolver conteúdos 
qualificados, que aumentam a confiabilidade e geram 
resultados efetivos. Se optar por essa estratégia, 
aposte em anúncios. Pois eles ajudam no alcance de 
suas mensagens, alavancando suas vendas.
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Como gerar 

mais 

engajamento
Posts que geram mais 
engajamento 

Agora é hora de planejar suas postagens, 
que devem despertar ação de seus 
visitantes. Isto é, que proporcionam 
forte engajamento com seu público. Para 
que possa acertar logo de início, siga 
estas dicas:

Vídeos

Se você quer conquistar seu público, 
aposte em vídeos. Pois eles exercem 
grande poder de engajamento. Assim 
como no Facebook, os vídeos ganharam 
destaque no Instagram, considerado um 
formato de conteúdo mais acessado.

https://marcellemesquita.com/


Humor

Certamente, você já riu alto, de alguma postagem de 
memes e vídeos engraçados. Pois, eles são excelentes 
conteúdos, para gerar engajamento de seu público.

Stories

É a sensação do Instagram, o que eu recomendo é 
que você poste todos os dias no Stories e o ideal é 
que sejam conteúdo exclusivos dos bastidores e 
outros. O legal é que dá para colocar links, ou seja, 
coloque CTA no seu Stories convidando a clicar no 
link.

Dicas

Sem dúvida, dicas atraem visitantes em qualquer 
nicho. Então, aposte em dicas interessantes, que 
possam ajudar a resolver o problema de seu público. 
Aliás, as pessoas amam esses conteúdos e interagem 
facilmente, com as publicações. 

Frases motivacionais

Provavelmente, você já interagiu com alguma 
postagem de frases motivacionais, no Instagram ou 
outras redes sociais, não é? Pois, além de você, 
milhares de pessoas são atraídas por esse tipo de
conteúdo. No entanto, aposte em publicações 
relacionadas ao seu tema. Ou então, de grandes 
empreendedores ou pensadores de destaque, que 
estejam em conformidade com os princípios da sua 
marca ou produto.
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Estratégias de engajamento

Além das dicas anteriores, que também geram bastante 
engajamento, vou mostrar algumas estratégias de engajamento 
que você precisa colocar em prática.

# Postagens constantes

Acima de tudo, planejar é fundamental para que possa alcançar 
resultados. Portanto, determine as datas e horários de suas 
postagens e mantenha essa constância. Dessa forma, seus 
visitantes começam a acompanhar suas postagens com mais 
regularidade. 

# Interaja solicitando feedback

Quando possível, pergunte aos visitantes sobre o que eles acharam 
da postagem. Ou então, peça sugestão, pois é uma forma de 
incentivo! As pessoas gostam de participar, opinar e interagir. 
Portanto, aproveite para conquistar seguidores, por meio dessa 
interatividade.

# Faça parcerias

Se tiver recursos para investir, procure boas parcerias e invista 
pagando por um valor, para que elas divulguem seu produto.
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Se antes, o Instagram era apenas 
uma plataforma com objetivo de 
compartilhar imagens pessoais, 
agora é uma das redes sociais mais 
disputadas. Visto que, as pessoas 
gostam de interagir com conteúdos 
simples e interessantes. 

Conclusão
Agora é sua vez de colocar tudo 
isso em prática, pode ter 
certeza que você terá ótimos 
resultados com qualquer uma 
das estratégias abordadas aqui. 
Mas lembre-se, tenha foco e 
persistência, pois isso é o 
fundamental para obter 
sucesso em tudo na vida.
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Aliás, demonstra que as pessoas são 
atraídas pelo visual e dinamismo, que 
o Instagram proporciona. Nesse e-
book, você aprendeu que o Instagram 
pode ser uma ótima ferramenta para 
ganhar dinheiro, estratégias de como 
vender, além de como otimizar seu 
perfil para atrair mais parceiros e 
clientes.
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VÁ ALÉM E CRIE SEU 

PRÓPRIO 

NEGÓCIO ONLNE

EU QUERO
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