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PASSO 1: Vá a um café. PASSO 2: Peça uma salada. 

Melhor ainda, peça uma salada de couve. PASSO 3: 

Suba em uma cadeira, tire uma foto e voilá! Você e 

sua #SALADADECOUVE terão um milhão de seguidores  

e uma nova melhor amiga chamada @KYLIEJENNER .  

É simples assim, certo? Errado. É preciso muito mais 

para se dar bem no Instagram do que isso. Você 

precisa ser apaixonado por suas imagens e criar 

um feed que seja novo e único. Acima de tudo, você 

precisa ter criatividade, originalidade e estratégia  

em suas postagens.

Por trás de cada postagem 
famosa há um par de olhos 
superexperientes que sabe 
exatamente o que fazer.

Então você quer fazer 
sucesso no Instagram, certo?

Aqui, cinquenta dos melhores compartilham seus 

segredos para fazer sucesso no Instagram em suas 

próprias palavras. O conhecimento profundo deles 

abrange tudo, desde aperfeiçoar suas habilidades 

fotográficas até desenvolver seu estilo pessoal para 

interagir com a comunidade e atrair marcas. Você  

vai aprender como ícones da moda e do fitness como 

@DANIELLEPEAZER conseguiram alcançar a marca de 

um milhão. Você descobrirá como @TASTEOFSTREEP 

acumulou mais de 100 mil seguidores em questão de 

semanas. E vai saber como ter sucesso tirando fotos 

de gastronomia como @SYMMETRYBREAKFAST e falar  

a linguagem do estilo de vida como @HELLOEMILIE . 

Não importa a direção que você quer dar para sua 

postagem, esse valioso conselho permite construir 

uma sequência rápida, criar algo de que realmente se 

orgulhar e, claro, desistir de seu emprego fixo, viajar 

o mundo e fazer isso de graça.
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Combine negócios com prazer
As pessoas se interessam por imagens com que podem se 

relacionar. Assim, para que sua conta cresça, garanta uma 

divisão proporcional de fotos pessoais e comerciais (que podem 

ou não ser patrocinadas). Se você tem uma conta emergente, 

marcar companhias aéreas e hotéis é uma boa maneira de 

expandir seus contatos comerciais. Se estiver de férias, faça com 

que as pessoas saibam que marcas você está vestindo enquanto 

faz suas explorações. Tento dar um toque pessoal a qualquer 

post remunerado trabalhando com os clientes para criar um 

conteúdo de boa qualidade e que agrade a ambos. Ninguém sabe 

melhor que você as imagens pelas quais você e seus seguidores 

vão se interessar.

A história de Danielle

Criei minha conta em 2012 por curiosidade. Depois de um 

tempo, alguns de meus seguidores começaram a perguntar de 

onde minhas roupas eram e também pediam conselhos sobre 

o que vestir, foi quando decidi pensar seriamente sobre fazer 

disso um trabalho. Acho que as pessoas gostam da mistura de 

imagens profissionais e fotos em que estou socializando com 

meus amigos. Só trabalho com marcas de que gosto de verdade 

porque, para mim, é mais importante ser autêntica do que 

simplesmente ganhar dinheiro.

@DANIELLEPEAZER 
Danielle Peazer
Seguidores: > 1,2 milhão

Feeds inspiradores:
@eimearvarianbarry 
@sincerelyjules  
@victoriametaxas
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Veja a luz
A mudança da luz abre novas perspectivas em cenas familiares. 

Muitas vezes acho que fotografei tudo em minha cidade, mas, 

dependendo das condições, a luz pode dar ao mesmo lugar uma 

aparência completamente diferente. Não visite um local apenas 

uma vez. Volte em momentos diferentes em dias diferentes, 

durante estações do ano diferentes. Esse é o momento em que 

você vai começar a postar fotos que as pessoas adoram.

A história de Thomas

Quando fiz o download do Instagram em 2010, eu procurava 

apenas um aplicativo que me permitisse compartilhar algumas 

fotos engraçadas com um amigo. Eu nunca poderia imaginar o 

quanto minha vida mudaria por causa desse download. Descobri 

rapidamente uma paixão profunda pela fotografia, que se tornou 

meu emprego fixo. O Instagram também mudou totalmente a 

forma como viajo. Não importa aonde eu vá, sempre tem alguém 

com quem tomar um café ou que me guie pela região. Para mim, 

isso é a coisa mais valiosa de todas.

@THOMAS_K
Thomas Kakareko 
Seguidores: > 655 mil

Feeds inspiradores:
@cirkeline
@sionfullana
@koci
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Procure as linhas
Procure ângulos diferentes ao tirar suas fotografias. Manter 

a câmera ou o smartphone em uma posição alta ou baixa 

abre ângulos diferentes com os quais brincar. Procure linhas 

direcionadoras para atrair o espectador para sua foto – paredes, 

escadas ou até mesmo corrimãos. Linhas que se estendem da 

margem podem ser uma atração visual forte. Se você gosta 

de imagens geométricas, lembre-se de manter a câmera reta e 

plana em relação ao tema, de modo que os ângulos não fiquem 

distorcidos.

A história de Jess

Em 2012, criei a @MISSUNDERGROUND apenas para exibir minhas 

imagens do metrô de Londres, que eu sempre amei. Um ponto 

crucial para mim foi aparecer no blog do Instagram em 2013, 

quando passei de 8 mil para 24 mil seguidores em um dia. 

Capturar as escadas rolantes, os túneis e os espaços no metrô 

em suas formas mais simples, mais simétricas agora passou a 

ser uma obsessão. Tento fotografar o metrô todos os dias, mas 

costuma ter muita gente em volta!

@MISSUNDERGROUND 
Jess Angell
Seguidores: > 50 mil

Feeds inspiradores:
@mrwhisper
@13thwitness
@underground_nyc
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