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AULA 1 - Estratégias de aumento de seguidores orgânica



Alcance Orgânico vs Alcance Pago
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Alcance orgânico - É a quantidade de pessoas que o  nosso conteúdo consegue alcançar 
sem qualquer investimento monetário. 

Alcance pago - É quantidade de pessoas que o nosso conteúdo consegue alcançar com 
um investimento em anúncios pagos. 

Para potenciar os resultados de crescimento, a junção dos dois é fundamental. 
Não existem atalhos. 
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Realidade 
O alcance orgânico médio no instagram tende a diminuir a cada ano que passa.


Isso acontece porque o Facebook que é dono do Instagram é uma empresa cotada em 
bolsa, como tal precisa de ter lucros, esses lucros no caso do Facebook vêm em grande 
parte da publicidade paga. 


Na prática isto significa que hoje, é mais difícil crescer no instagram apenas de forma 
orgânica. No entanto vamos ver alguns pontos que podem ajudar ao crescimento 
orgânico.
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Pontos Fundamentais:

• Qualidade do conteúdo


• Interação que o conteúdo gera; 


• Consistência e Frequência;


• Diversidade no conteúdo - Procurar utilizar todas as funcionalidades do 
instagram;


• Lives;

O objetivo do instagram hoje em dia é fazer com que cada pessoa passe mais tempo em média dentro 
do instagram. Mais tempo no instagram significa mais exposição aos anúncios pagos. O conteúdo que 
produzimos é um fator que vai fazer com que as pessoas passem mais tempo a consumir esse 
conteúdo dentro da rede. Por isso o algoritmo do integram vai premiar com maior alcance:
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Círculo de Ouro

02

03

04
05

01

Interação
Interação e relação com os seguidores 
atuais. 

Tráfego Pago
Anúncios pagos para fazer o conteúdo 
chegar a mais pessoas. 

Parcerias
Encontrar parceiros para promover e 
ser promovido.

Conteúdo
Qualidade do conteúdo, consistência e 

frequência.

Público-Alvo
Para quem é o meu conteúdo? Que 

seguidores eu quero atrair?
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Parcerias
Devem ser pensadas a longo prazo e trabalhadas com consistência. 

• Tu promoves a outra pessoa/profissional ela promove-te a ti;


• Interessante procurar profissionais de outras áreas que trabalham o mesmo nicho que 
tu, exemplo: Nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, coach’s, etc. 


• Procura pessoas dentro mais ou menos dentro do teu tamanho, a parceria deve ser 
Win-Win;


• Influencers, que podem até nem ser da área mas tenham uma audiência que se 
enquadra dentro do teu público; 


• Lives;
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Estratégia - Lives com autoridades

• Quando fazes uma live em parceria com outra pessoa expões a tua audiência 
à do convidado, mas o contrário também acontece, parte da audiência do 
convidado passa a conhecer-te;


• Possibilidade de te dares a conhecer a uma nova audiência; 


• Procura por autoridades que trabalhem o mesmo nicho que tu.


• Deve ser uma relação “Win-Win”;


• Sai da zona de conforto e toma a iniciativa.
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O que NÃO fazer
Se por um lado deves ser proativo nas ações que falámos anteriormente, existem outras ações que 
deves evitar fazer para não prejudicar o teu crescimento. Não existem atalhos! 

• Usar automação;


• Compra de seguidores;


• Seguir e deixar de seguir;


• Sorteios;
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Reforçar o Círculo de Ouro

02

03

04
05

01

Interação
Interação e relação com os seguidores 
atuais. 

Tráfego Pago
Anúncios pagos para fazer o conteúdo 
chegar a mais pessoas. 

Parcerias
Encontrar parceiros para promover e 
ser promovido.

Conteúdo
Qualidade do conteúdo, consistência e 

frequência.

Público-Alvo
Para quem é o meu conteúdo? Que 

seguidores eu quero atrair?
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Tarefas a Realizar

• Trabalho de pesquisa: procurar por 21 pessoas com quem seria 
interessante realizar uma Live;


• Desafio 1 Live por mês com um convidado;
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OBRIGADO E ATÉ À PRÓXIMA AULA


