
Como ganhar
10.000 seguidores
em apenas 1 mês 
15 dicas simples e práticas de como

consegui 10.000 seguidores reais no

Instagram em apenas 1 mês, saindo

totalmente do zero.

saraiva.blog



Quiz: Faça um Quiz para
gerar muito engajamento.

São simples, rápidos,
divertidos e geram valor.01
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SORTEIO

As pessoas adoram

participar. Escolha um

prêmio que atraia a sua

audiência. 

IMPULSIONE COM
ANÚNCIOS

Para ter mais resultado,

impulsione o seu Quiz ou

Sorteio com Facebook Ads.
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APOIE UMA CAUSA
SOCIAL

As pessoas engajam mais se

tiver um propósito maior. Seja

autêntico e ajude uma causa

que você acredita.

DIVULGUE FORA DO
INSTAGRA

Pode parecer um pouco

contra intuitivo, mas faça

coisas que não escala no

começo.
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Crie um
relacionamento com
influenciadores.

No início, prefira os
microinfluenciadores
com uma audiência
engajada.



07 -  Instagram é
uma plataforma
visual, use imagens
e fotos incríveis



08 - Interaja com os
seus seguidores. Criar
um relacionamento é o

mais importante

 



Publique no Feed. No
início é até mais
importante que os
stories09
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OTIMIZE A SUA BIO

Você precisa de uma bio

básica, vá direto ao ponto,

inclua emojis e um CTA. Não

queça de colocar o link.

USE CTAS ESTRATÉGICOS

Um CTA forte não apenas

convence as pessoas a agir,

mas também diz o que fazer e

como fazer.
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PESQUE NO BALDE

Faça comentários estratégicos

em postagens de outros perfis

maiores e seja visto por

milhares de pessoas. 

DEFINA O SEU
POSICIONAMENTO

Se você quer se destacar no

Instagram você precisa se

diferenciar
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Desenvolva um calendário
editorial.
Os calendários editoriais
são a melhor maneira de
planejar e organizar os
próximos conteúdos.



Faça o simples que
funciona. Use a regra
80/20 para fazer seu
trabalho gerar mais
resultados. 15



Não compre
seguidores

Você precisa de seguidores
reais que querem te seguir.
Mesmo que leve mais
tempo, faça um trabalho
que você tenha orgulho.



Se eu consegui, você
consegue também.

 Realmente é possível, ganhar 10.000
seguidores no Instagram. 

 saraiva.blog


