
Automatizar Instagram

 
 

O Instagram é uma das mídias sociais mais famosas da internet e serve para inúmeras 

funções. Porém, nem sempre essas funções são suficientes para algumas pessoas, 

que acabam não conseguindo tempo para utilizar tudo que tem no aplicativo, ou que 

mesmo com tempo sobrando acha que as ferramentas do Instagram são insuficientes. 

 

Por esse motivo existem os automatizadores do Instagram, que faz com que você 

economize tempo, já que você terá um software trabalhando para você em algumas 

funções.  



Mas, o que, afinal, significa automatizar o Instagram? 

 

Automatizador de Instagram é todo aplicativo que torna automático alguma tarefa que 

você pode fazer no Instagram automaticamente. 

 

Você pode automatizar o Instagram por diversos motivos, como, por exemplo: 

 

● Conseguir mais seguidores para seu negócio; 

● Ter um perfil mais organizado; 

● Agendar postagens ou ter que administrar mais de uma conta; 

● Informações demográficas dos seus seguidores. 

 

Claro que tudo isso pode ser feito de maneira legal, sem infringir nenhuma regra do 

aplicativo. 

 



Seguir (ou não) automaticamente no Instagram 

 

Existem muitos aplicativos que fazem a função de seguir outros perfis de forma 

automática, como por exemplo: 

 

● Gerenciagram; 

● Bume; 

● Perforgram; 

● Seguir.me; 

● Instaeasy; 

● Stim Social; 

● Instagress 

 



Essa função é ótima para quem deseja ter mais seguidores na rede social e é muito útil 

para quem utiliza o Instagram como divulgação de produtos e serviços. 

 

Unfollow automático 

 

A maioria desses aplicativos também possuem a função de deixar de seguir pessoas 

automaticamente no Instagram, ou seja, facilitam demais na otimização do seu tempo. 

 

É possível programar posts no Instagram? 

 

Um dos automatizadores do Instagram também faz com que seja possível a publicação 

de fotos e posts automaticamente dentro da mídia social. 

 

São perfeitos para quem não tem muito tempo sobrando para fazer postagens 

importantes e também para quem gerencia mais de um perfil.  

 

Alguns exemplos de aplicativos para essa finalidade são: 

 

● Grow Social; 

● Gerenciagram; 

● Etus; 

● Postgrein; 

● Later; 

● ScheduGram; 

● Buffer; 

● Publish-On; 

● Hootsuite. 



 

Todos esses aplicativos possuem a função de programar posts automáticos no 

Instagram, cada um de sua forma, veja qual se encaixa melhor para você e seu 

negócio. 

 

Qual a importância dos automatizadores de Instagram? 

 

Ter um automatizador é uma grande vantagem para seu negócio, pois permite que 

você fique mais próximo do seu público sem precisar tomar todo o seu tempo para 

isso. 

 



Por que é tão necessário saber gerenciar bem as mídias 

sociais? 

 

É muito importante que no seu negócio digital tenha uma boa gestão das redes sociais, 

pois é a melhor forma de conseguirmos atingir os seus objetivos, conseguindo ter 

presença nas mídias sociais. 

 

Uma ferramenta excelente para isso é o Social Media Box, que é a melhor ferramenta 

para a gestão de mídias sociais, sem precisar que você seja especialista no assunto. 

 

Pronto para alavancar seu negócio dentro do Instagram? 

 

O Instagram é uma ótima forma de conseguir clientes e público para seu negócio, por 

isso os automatizadores são cada vez mais utilizados. Garanto que utilizando essas 

ferramentas seu objetivo será alcançado muito mais rápido! 

 

Gostou do post? Compartilhe nas redes sociais! 

 
 


