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Acima de tudo, para aumentar a sua base de seguidores no Instagram 

se faz imperioso conhecer a fundo como opera a plataforma.  

O Instagram é, sem dúvida, um gigante do ambiente digital e ocupa, 

em 2021, o 3º lugar de maior rede social do Brasil, segundo o Hootsuite. Com 

mais de 1.2 bilhões de usuários globais e 110 milhões, apenas nas terras 

canarinhas, a mídia social vem sofrendo transformações significativas. Isto é, 

de um mero aplicativo – apesar de muito bem-sucedido – para 

compartilhamentos de fotos a uma ferramenta muito eficaz para 

posicionamento de marcas e profissionais no mercado.  

Com recursos cada vez mais aprimorados, um algoritmo muito 

sensível e constantemente atualizado, o Instagram pode ser a chave para o 

sucesso e o reconhecimento de uma marca, desde que seja muito bem 

manejado.  

Especialmente, porque, com essa quantidade de usuários, há uma 

gama quase imensurável de público qualificado que poderá se transformar em 

seguidores fieis e comprar o que você estiver vendendo.  

E, aí? Você sabe como funciona a rede social? Se você quer aumentar 

sua base de seguidores no Instagram e se tornar uma marca de sucesso, 

continue lendo até o fim.  

 

1. Como Funciona o Algoritmo do Instagram, em 2021 (<h2>): 

Basicamente, o algoritmo do Instagram são códigos que estabelecem 

um conjunto de regras, as quais controlam o alcance orgânico dos conteúdos. 

Em suma, é o algoritmo que decide qual conteúdo é visto e quem o vê.  

Dessa forma, para alcançar a visibilidade necessária de um conteúdo 

que aumente sua base de seguidores, é necessário conhecer essas “regras” a 

fundo. 



Contudo, um ponto extremamente importante é que não existe apenas 

um algoritmo todo-poderoso que supervisiona as funções da rede social, como 

o leigo pensa. Na verdade, a interface do Instagram é composta por vários 

algoritmos que atuam em cima de cada recurso disponível.  

Por exemplo, a forma como os Reels são entregues aos usuários é 

diferente da forma como experimentam os posts estáticos (fotos, etc) no Feed. 

Isso ocorre porque cada item tem seu próprio algoritmo, que funciona de 

maneira distinta.  

E, embora o Instagram não divulgue todos os fatores que o algoritmo 

usa para avaliar o conteúdo, ele divulgou informações gerais sobre o que o 

algoritmo procura. 

Então, como o algoritmo decide qual conteúdo vale a pena mostrar a 

uma pessoa específica, em um determinado momento?  

Segundo o Hubspot, não é mais uma questão de quando você publica, 

mas, sim, uma associação de 6 fatores principais que dão alcance ao seu 

conteúdo. São eles:  

 Relacionamento <h3>: decerto que o algoritmo prioriza compartilhar 

conteúdo com base nos relacionamentos que os usuários constroem com as 

contas que seguem (sejam pessoas ou marcas). Sendo assim, quanto mais 

você incentiva comentários, curtidas e interações com seus posts, até mesmo 

por DM, mais provável é que seus conteúdos sejam disponibilizados 

publicamente e atraia seguidores qualificados; 

 Tempo <h3>: não é mais postar todo dia, mas postar nos horários 

certos em que seu público está acessando o Instagram. Sobretudo, como 

marca, a empresa deve aproveitar esse fator, usando o Instagram Analytics 

para descobrir o melhor momento para postar, o que auxilia a encontrar seu 

público e seguidores no momento em que estiverem mais ativos na rede e mais 

propensos a se engajarem; 

 Frequência <h3>: os usuários frequentes verão um feed mais 

cronológico, mas, em contrapartida, aqueles que raramente abrem o aplicativo 

verão as postagens mais relevantes para seus interesses; 



 Following <h3>: Novamente, esse fator enfatiza a importância de gerar 

um relacionamento com seu público, incentivando o engajamento e postando 

no horário certo para obter mais seguidores;  

 Uso <h3>: de fato, quem passa pouco tempo no Instagram vai ter 

acesso ao que o algoritmo determinar, como os destaques do dia, com base 

nas preferências analisadas, enquanto aqueles que passam mais tempo no 

aplicativo verão um número mais significativo de postagens. Isto é importante 

para analisar também a métrica do tempo de acesso do público ideal que você 

deseja atrair;  

 Interesse <h3>: O Instagram faz muitas recomendações de conteúdo. 

Portanto, uma parte do conteúdo que os usuários veem é baseada na 

compreensão do aplicativo sobre o interesse deles em tópicos específicos. Se o 

algoritmo detectar que seu público sempre curte, comenta e interage com 

postagens semelhantes às suas, tais posts sempre aparecerão para eles. Com 

isso, os usuários que se envolvem com conteúdo semelhante ao seu também 

têm alta probabilidade de ver suas postagens.  

 

2. Qual a Importância do Engajamento para Aumentar a Base de 

Seguidores no Instagram: 

Além de todos os fatores acima, o engajamento desempenha um papel 

significativo na maneira como o algoritmo do Instagram prioriza e apresenta o 

conteúdo aos usuários.  

Com toda certeza, as métricas de engajamento mais importantes para 

atrair seguidores são: comentários, curtidas, compartilhamentos e 

visualizações de vídeo.  

A seguir, fizemos uma análise detalhada de como o engajamento atua 

em cima da captação de seguidores. 

1. Quando você faz um post pela primeira vez, ele é exibido para uma 

pequena porcentagem do seu público (5%, em média, APENAS); 

2. O Instagram, então, mede a rapidez com que esse post recebe 

interações, ou seja, comentários, curtidas e visualizações; 

3. Em seguida, o Instagram compara o envolvimento que sua postagem 

obteve em relação a outro conteúdo que você compartilhou em horários e dias 

semelhantes. Por exemplo, sua postagem de hoje, segunda-feira, às 10h, está 



recebendo mais ou menos tráfego do que sua postagem de segunda-feira 

passada, também às 10h? O aplicativo, então, traça parâmetros de 

comparação entre momentos semelhantes para garantir a precisão ao avaliar 

suas métricas de engajamento, especialmente, porque certos momentos e 

horários trazem melhores resultados. 

4. Se o seu post atrair muito engajamento, o Instagram irá mostrá-lo para 

uma porcentagem maior do seu público e, assim por diante, chegando ao 

ponto de compartilhá-lo nas páginas de exploração; 

5. Assim, se sua postagem continuar a atrair engajamento, sua foto 

permanecerá no topo dos feeds de notícias do seu público e alcançará mais 

pessoas organicamente. Daí a importância de ter esse engajamento inicial, nos 

primeiros minutos após a postagem. 

 

3. Marketing de Influência na Estratégia de Atração de Seguidores: 

Sob o mesmo ponto de vista de estratégias para aumentar sua base de 

seguidores, inegavelmente, o poder de influenciar o público com um lifestyle e 

um mindset específico tornou-se tão forte que desencadeou o surgimento de 

uma nova vertente dentro do marketing: o marketing de influência que, 

atualmente, é uma indústria que movimenta milhões de reais.  

Marcas de todos os setores têm se aproveitado do poder de atração 

desses indivíduos, os chamados influencers, para divulgar seus produtos e 

aumentar suas vendas. É, de fato, na atualidade, o maior argumento de 

autoridade do mundo digital: ser validado pelos grandes formadores de 

opinião.  

E, para chegarem ao status de influenciadores, pessoas comuns – não 

apenas as celebridades televisivas – tem utilizado de estratégias das mais 

diversas para captar a atenção do público, engajá-los e transformá-los em 

seguidores. 

Contudo, essas estratégias cursam com os mesmos critérios 

mencionados acima. Importante ressaltar este detalhe, posto que não basta 

meramente escolher um influenciador com milhões de seguidores acreditando 

que, automaticamente, sua base de seguidores irá aumentar. Não! 



O marketing de influência, para ter eficácia real, precisa fazer parte de 

um escopo estratégico muito maior de marketing.  

Isto é, uma estratégia de marketing ideal inclui pesquisa de mercado, 

segmentação adequada do público-alvo, delimitação das principais personas, 

construção e estruturação de conteúdo de valor, criação de uma identidade 

visual e muito mais.  

Até porque, você irá precisar de todas essas informações para 

encontrar o influencer com uma base de seguidores semelhante à que você 

deseja converter, não é mesmo? Caso contrário, é dinheiro jogado fora.  

Portanto, a contratação de influencers ajuda a construir uma boa base 

de seguidores? Sim, com certeza, desde que parte de um escopo estratégico 

mais amplo e formal.  

 

4. Conclusão: 

Em suma, para aumentar sua base de seguidores do Instagram não 

tem milagre. É trabalho pesado, conhecer a fundo os algoritmos da rede social 

e como eles irão interagir com o conteúdo – sempre de valor! – que você 

escolher entregar.  

Busca por engajamento, construção de relacionamento e consistência 

são os pilares fundamentais de qualquer estratégia de captação de seguidores. 

Não é da noite para o dia, mas será sempre em frente até chegar e ultrapassar 

o número idealizado.  

E aí, você já conhecia essas dicas? Neste artigo, transmitimos muito 

conteúdo de valor que, se posto em prática, você terá uma chance muito 

grande de ter o retorno esperado. 

Não espere mais e comece já. Boa sorte! 

 

 

 



 


