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Como deve estruturar a sua Estratégia de conteúdos para atrair
clientes para o seu negócio online.

Nesta aula o foco é a Construção de Autoridade - Etapa 3 das
várias etapas da Fórmula de Lançamento de Jeff Walker.
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Tem de ser corajosa(o) e aceitar que a exposição faz parte
deste processo, desta atividade de profissional liberal com
um negócio online. Como quem tem uma loja física e abre a
sua porta todos os dias, quem tem um negócio online tem
de fazer o esforço de estar presente na conta de Instagram,
pelo menos 1 vez por semana, com um conteúdo em
formato vídeo
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Ter uma Estratégia de Conteúdos que inclua o vídeo, pelo menos
uma vez por semana, é fundamental para o sucesso do seu
negócio.
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PORQUÊ PUBLICAR?

Comportamento acelerador de vendas

Quanto mais vídeo publicar, quanto mais consistente for, mais vai
aumentar as suas vendas e mais confiança vai ter nesse processo.

Recomendação - Para ultrapassar os receios e dificuldades iniciais
utilize um teleponto, prepare previamente um roteiro com o que
vai dizer. Vai ajudá-la(o) a ter mais confiança neste processo.

Modernização/Evolução

Ao criar vídeo está a modernizar o seu negócio. 
Atualmente o conteúdo, somente estático, já não faz sentido no
online.
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Dê a cara pelo seu negócio

É crucial que dê a cara pelo seu projeto. Aparecer na sua conta é
fundamental, assim como gerar conversa com os seus seguidores.

Hoje tão importante como criar conteúdo, é interagir com as
pessoas que fazem parte da sua comunidade. Visitar a conta delas,
fazer comentários pertinentes nas suas publicações.  Criar uma
ligação de proximidade com os seus seguidores é fundamental.

Permita aos seus seguidores identificarem-se consigo (dê um knock
out à concorrência)

Faça um knock out à sua concorrência isto quer dizer torne-a
irrelevante. Preocupe-se menos com os recursos que contas
maiores têm, o número de seguidores da sua concorrência e invista
tempo a criar o seu posicionamento no seu nicho, no seu mercado. 

O vídeo é uma tática que, sem dúvida, a(o) vai ajudar a posicionar-
se. Porquê? Por que à medida que se apresenta, vai revelando a sua
forma de ser e estar, os seus valores, as suas opiniões e tudo isso
posiciona-a(o) num determinado patamar, quer a nível dos seus
produtos, quer do pricing dos seus produtos.

O QUE PUBLICAR?

Privilegie falar sobre temas que domina!

Faça vídeos curtos e assertivos
Os vídeos devem ser extremamente assertivos, tem de conseguir
transmitir a sua mensagem no menor tempo possível.

Transmita a mensagem chave alinhada à sua marca pessoal e aos
seus produtos digitais.

Não se “esconda” todas as semanas atrás dos convidados semanais
nos seus lives.
É importante aparecer a solo. As colaborações são cruciais, mas
quem a(o) segue quer vê-la(o) a si como protagonista da sua
conta.

Faça vídeos e diretos sozinha(o)!

Saiba como atrair mais
clientes usando o Instagram

 @anamendesconsultoria



COMO PUBLICAR?

Exigências principais – UM BOM SOM E LEGENDAS NOS VÍDEOS.

Invista em um bom smartphone e num microfone para que o seu
áudio tenha qualidade.

As legendas são fundamentais, muitas pessoas veem os vídeos no
Instagram sem som, e se não existirem legendas a sua mensagem
não vai ser transmitida com eficácia. Evite usar a opção das
legendas automáticas ou então invista um pouco de tempo a editá-
las.
São os pequenos grandes detalhes que não falham num
profissional de excelência.

Se ainda não chegou o momento de investir numa luz profissional
posicione-se em frente de uma janela. A luz natural é a melhor luz
que podemos usar.

Faça o melhor que pode com o que tem! Esse é um dos meus
lemas!

ONDE PUBLICAR?

No início publique onde se sinta mais confortável para publicar. O
importante é que ganhar experiência pela prática a comece a
sentir-se bem perante a câmara.
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Aposte em Reels até 1 minuto mais divertidos, o público gosta de
ter momento descontraídos e o Reels é uma casa de conteúdo do
Instagram em franco crescimento e onde as pessoas gosta de ver
esse tipo de conteúdo mais ligeiro.

Publique vídeos nas histórias, mas com moderação. Os seus
seguidores não têm todo o tempo do mundo para assistir a
histórias infindáveis. Seja assertiva(o) e tente transmitir a sua
mensagem no máximo em 2 minutos (e já é muito).

Faça um live por semana. Rentabilize-o utilizando pequenas partes
do vídeo para carregar mais tarde em outras casas de conteúdo do
Instagram, por exemplo no feed ou na IGTV.

E qual é a melhor hora para publicar um vídeo?

Entender a melhor hora para publicar um vídeo é crucial. Para
chegar a essa melhor hora tem sempre de conhecer os hábitos e
rotinas do seu público.

Se o seu público preferencial forem jovens de 16 anos a hora de
publicação nunca será a mesma se for um público de mães com
filhos pequenos. 

Vá testando diferentes horários até entender qual o que lhe traz
melhores resultados.
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Um bom vídeo numa hora menos favorável pode ser uma perda de
oportunidade.

Um vídeo menos bom numa boa hora, pode ter uma performance
regular.

Chegamos ao final da Semana da Coragem no Instagram e quero
prometa a si mesma(o) que vai começar a criar conteúdo vídeo
para a sua conta de Instagram sem medos, sem receio, sem
vergonha. Só assim vai com a prática ganhar confiança.

Quanto mais praticar mais competente se sentirá para cada vez
mais se arriscar a fazer mais e melhores vídeos.

Bom trabalho!
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Formadora, Consultora de Empresas
e Mentora de Profissionais de 
Alta Performance +5500 alunos no
presencial com uma avaliação de 4,9 em 5.

Ana Mendes



QUEM É ANA MENDES?

Ana Mendes construiu uma carreira de sucesso
como formadora no presencial. Tornou-se
consultora de grandes empresas tendo-se
especializado na utilização do Facebook,
Instagram e WhatsApp para empresas e
profissionais.

Deu formação a mais de 5500 alunos com uma
avaliação média de 4,9* em 5.

Nos últimos 16 meses (desde o início da
Pandemia) usou a sua conta de Instagram com o
objetivo de criar o seu negócio online.

Criou inúmeros produtos digitais,  lançou 4 vezes
o seu Programa online, facilitou a sua Mentoria
para profissionais de Alta Performance.

É docente há 6 anos da disciplina de Redes
Sociais na Pós-Graduação Digital Business na
Porto Business School.

Formadora há 9 anos na Associação Portuguesa
de Anunciantes realizando formações dedicadas
à utilização do Facebook, Instagram e anúncios
no Facebook e Instagram. 

Autora do livro “Gestão de Redes sociais para
empresas” editado pela Marcador.

Tem uma abordagem simples, prática e assertiva
na sua forma de expor os temas.
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