
Miniguia dos
SEGUIDORES ENGAJADOS

Aprenda a triplicar as
interações no seu perfil! 

@_boladecristal



O que é engajamento?
Quando falamos em engajamento, estamos falando das 

interações que recebemos em nosso Instagram. Essa intera-

ção pode acontecer nos posts do feed, por meio das ferramen-

tas disponíveis, como curtir, comentar, salvar e compartilhar; 

nos stories, através dos stickers, como as caixinhas de pergun-

tas, emoji slider, enquetes etc; e também no direct, quando 

um de nossos seguidores nos envia uma mensagem e, então, 

engaja de alguma maneira com nosso perfil.

Ter seguidores engajados é essencial para distribuir mais seu 

conteúdo, alcançar mais pessoas e, assim, conseguir chegar 

até seu objetivo dentro do Instagram, que pode ser venda ou 

posicionamento de marca. 

+ Engajamento + Alcance 
O engajamento é fundamental para eu realizar meus 

objetivos dentro do Instagram. Somente através dessa 

interação, saberei se estou agradando meus seguidores e 

se eles querem realmente conversar comigo. Porém, não 

é só isso! 

Quanto mais eu tenho engajamento nos meus conteú-

dos, mais o Instagram entrega essas postagens para 

outras pessoas. E a gente te explica o porquê! 

O algoritmo do Instagram nunca entrega seu conteúdo 

para 100% dos seus seguidores. Estima-se que ele dá uma 

amostra para 10% do seu público e, caso eles gostem e 

“aprovem” através das interações, a plataforma começa a 

mostrar para mais pessoas. 

Então é assim: se o post/story da Bola de Cristal está bom-

bando, com várias interações, o Instagram entende que 

aquele conteúdo é muito interessante, então, passa a 

mostrá-lo para mais pessoas. 

Entendeu a importância de eu sempre manter meus 

seguidores engajados? Assim, eu expando meu alcance e 

começo a chegar em pessoas que antes não acompanha-

vam meu conteúdo!



1. Inclua CTA (chamada para ação)
em todas suas legendas
Você pode usar a chamada básica “Comente aqui o que 

achou”, porém você não pode repetir sempre uma mesma 

CTA superampla como essa. É importante pensar em 

chamadas para ação mais diretas, porque é isso que fará 

com que o seguidor participe do seu post. Algumas possibi-

lidades: 

 Descreva com 1 palavra o que você sentiu após ler esse 

post 

 Deixe um coração nos comentários se você gostou do 

conteúdo 

 Clique no aviãozinho e mande esse post para um amigo 

empreendedor 

 Comente SIM se você deseja mudar de vida também 

 Escreva sua dificuldade nos comentários que eu vou 

responder com uma dica exclusiva

2. Dê conteúdo de valor
Parece besteira esse papo de conteúdo de valor, mas será 

através dele que você será lembrado pelos seus seguidores. 

Então, os posts informativos precisam fazer parte do seu 

cronograma de conteúdo. Aposte em formatos diferentes 

para apresentar essas postagens, como infográficos ou carros-

sel: o apelo visual vai fazer com que o seguidor se envolva com 

você e, provavelmente, engaje com sua publicação!

3. Stickers de interação
 O Instagram fornece esses stickers de interação nos stories, 

então por que não usá-los? As caixinhas de perguntas, 

quizz e enquete são 3 superpossibilidades de ter mais 

interação por parte de seus seguidores. Mantenha uma 

frequência para usá-los em seus stories, lembrando sempre 

de alinhá-los com sua marca e com sua produção de conte-

údo, ok? 

4. Caixinha de perguntas
Falamos dessa possibilidade ali em cima, mas provavel-

mente muitas pessoas irão afirmar: “mas ninguém respon-

de minhas caixinhas!”. Por isso, esse tópico é para te ensinar 

duas possibilidades para conseguir mais interação com 

seus seguidores a partir dela. 

 Conte sua história antes de perguntar: fale sua 

opinião sobre o assunto e contextualize o tema que você 

abordará na caixinha. Você precisa deixar o seguidor envol-

vido com você para que ele sinta vontade (e segurança) de 

participar de suas caixinhas. E lembre-se: insista! Coloque 

as caixinhas de maneira regular para educar sua audiência 

sobre aquele conteúdo.

 Bonifique o seguidor que participar: você pode usar 

sua caixinha como maneira de bonificação. Os seguidores 

que responderem podem ganhar um desconto ou algum 

conteúdo exclusivo. E parta para um apelo emocional: avise 

que se ele responder, ele estará te ajudando a produzir 

ainda mais conteúdo de valor!

5. Interaja com eles!
Um erro muito comum de perfis profissionais: produzir 

conteúdo e sair correndo para logar no perfil pessoal. Se 

queremos interação, precisamos interagir! Precisamos 

conversar com as pessoas e valorizar o conteúdo produzido 

por elas também. Comece a ver o Instagram como um 

ambiente de trocas: nele, você pode divulgar seu trabalho, 

mas também pode conhecer pessoas incríveis e começar 

uma interação genuína com elas! 

estratégias para triplicar o 
engajamento no feed e nos stories5

Está aí uma coisa que muita gente faz: ignorar os passos iniciais e, assim, perder a oportunidade de ter mais 

engajamento no perfil. Confira 5 estratégias testadas que vão fazer você ter mais interação na sua conta! 

Conhecer sua audiência é essencial para ter mais engajamento.
Só assim, você saberá quem é seu público e o que ele gosta!

Ao conhecer seus seguidores, você conseguirá 
abrir canais mais efetivos de interação 

Quanto mais interação você tiver, maior será
o crescimento de seu perfil!






