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BEM VINDA/O À SEMANA DA CORAGEM NO INSTAGRAM

Nestas 4 aulas terá a oportunidade de apreender como é que 
pode ter um negócio online mais flexível, mais leve. Perceber como
 pode conciliar o formato presencial, tradicional com o online e usar
 o Instagram como o seu canal de comunicação e vendas principal.

Outra bandeira desta Semana da Coragem é incentivá-la(o) a
 perder o medo, o receio, a vergonha de fazer vídeos. Deixe para 
trás comentários menos positivos. Pense! O que é mais importante
 para si? O sucesso do seu projeto ou a opinião dos outros que 
nunca fizeram um vídeo?

Parta para a ação! A coragem em começar vai dar-lhe confiança 
pois vai ganhar cada vez mais experiência, todas as semanas e
 naturalmente. Após alguns vídeos vai sentir nascer em si a 
competência a evoluir e pouco a pouco dominar o processo de
fazer vídeos Ainda está a tempo, comece hoje!

Os vídeos são o formato mais eficaz e popular para se relacionar 
com os seus seguidores no Instagram e não pode deixar de fazer
 vídeos pelas razões erradas.

Estas 4 aulas são uma partilha real, de um processo de 16 meses, 
de alguém que tendo já uma carreira bem-sucedida no presencial
 como formadora e consultora de empresas teve de recomeçar
 do zero e foi no Instagram que deu um novo alento ao seu negócio
 agora no formato online, apresentando produtos digitais.

Uma história inspiradora para si se também precisa dar a volta por
 cima, recomeçar ou fazer crescer o projeto que já tem. 
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É POSSÍVEL CRIAR UM NEGÓCIO ONLINE, PRINCIPALMENTE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MUITO POUCO INVESTIMENTO.

O seu maior investimento será o seu tempo, porque numa fase inicial 
se não tem uma mentora, vai precisar de algum tempo para 
entender como é que funciona o online.

VANTAGENS MODELO ONLINE

Maior rentabilidade
O facto de poder prestar um serviço a partir de sua casa, do seu
 escritório, possibilita a diminuição de custos fixos com deslocações, 
estadias., etc. Menos custos, maior liquidez para investir, por exemplo
em recursos humanos que a/o possam ajudar a executar tarefas 
que não fazem parte da sua “zona de génio”.

Maior Produtividade
Com o mesmo tempo tem a possibilidade de “servir mais pessoas”, 
os seus clientes. Por exemplo criar workshops online, consultorias,  
mentorias em grupo, grupos de reflexão. Pode atender mais
 clientes no mesmo tempo que despendia no aconselhamento 
de 1:1 personalizado.

Mais tempo disponível 
Com um modelo de negócio online ganha tempo que pode e deve
 investir na valorização do seu conhecimento, no seu “self care” 
e no seu apoio à família mais disponível.Em primeiro lugar um negócio
 online serve-a a si como profissional porque aprende a criar 
as suas regras, que estão alinhadas ao seu lifestyle.

Vantagem muito importante
Trabalhar os seus clientes numa perspetiva de aumentar o seu 
“lifetime value”.Num período de tempo mais curto cada cliente
 pode e vai  comprar-lhe mais produtos digitais.Para isso tem de criar 
um portfolio de produtos em sequência que pode vender ao 
mesmo Cliente.
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Veja este exemplo:
- Produtos digitais com um valor mais baixo e que são atrativos para
 um maior número de pessoas que ainda não a/o conhecem como
 profissional.
- Produtos digitais de valor médio mais elevado e com uma 
entrega no tempo mais prolongada para quem já trabalhou
 consigo e está pronta/o para aprofundar a relação comercial.
- Produtos de valor mais elevado, com um grau de 
personalização maior e de longa duração.

Recapitulando:
O modelo de negócio online utiliza os canais digitais para comunicar,
 vender e entregar os seus serviços. 

Existem várias opções para entregar os seus serviços online,
 como por exemplo:
1.   Entregar os seus serviços através dos canais digitais por exemplo, 
como tradutor, designer, assistente virtual, via email, zoom, grupo 
fechado, entrega no Canva, etc.

2.   Criar produtos digitais que não têm um suporte físico, são 
entregues em formato digital. Por exemplo, um curso online, 
um programa ao vivo, uma mentoria em grupo, um evento online.

3.   Pode criar um clube de assinatura (designada em inglês por
 membership), uma área paga reservada a membros onde partilha
 conteúdo exclusivo, por exemplo, num grupo no Instagram, no
 WhatsApp ou no Telegram.

5 AÇÕES QUE TORNAM IRRELEVANTE O TAMANHO DA SUA 
CONTA E QUE ATRAEM CLIENTES REAIS NO INSTAGRAM

1 - Utilizar o formato vídeo

O vídeo é hoje o formato mais importante no Instagram. 
Pode utilizá-lo em todas as 6 casas de conteúdo (desde o feed,
 histórias, live, reels, etc). Só tem de compreender o vídeo para
 cada casa de conteúdo tem as suas especificidades.
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O vídeo gera relações de confiança com os seus seguidores e futuros
 clientes porque permite dar-se a conhecer de forma mais autêntica,
 realista e transparente.
O vídeo cria relações de forte proximidade entre as pessoas da sua 
comunidade.
As pessoas sentem que a/o conhecem, que são o seu vizinho do lado 
e por isso estão mais predispostas a trabalhar com quem conhecem>
gostam e confiam (o famoso kNOW-LIKE-TRUST).

O vídeo torna a concorrência irrelevante porque as pessoas 
através do vídeo vão tomar a decisão emocional se se 
identificam ou não consigo.
Cada profissional tem o seu porquê, os seus valores, o seu
 posicionamento que não vai agradar a todos mas vai certamente 
agradar aqueles que querem trabalhar consigo!

As chamadas para a ação num vídeo são as que geram vendas 
mais facilmente
Quando faz vídeos com regularidade as suas vendas são facilitadas 
no momento em que faz uma chamada de ação específica para a 
venda dos seus produtos digitais ou serviços.
Chamadas de ação claras e específicas orientadas à venda como por
 exemplo “visite o link na bio e inscreva-se” geram excelentes 
conversões em vendas.

2- Ensinar os outros
Ao ensinar o que sabe aos outros torna-se uma referência, uma 
autoridade na sua área. Seja o melhor exemplo para quem 
está do outro lado, isso vai dar-lhe credibilidade. 

“A forma mais fácil de se ganhar credibilidade não é dizer o
 que se deve fazer, é fazer o que se diz”

3 - O gatilho da autoridade

A apresentação da sua conta, não é só a identidade visual da mesma.
 Tem de saber aplicar o gatilho da autoridade.
Cada detalhe é importante para demonstrar o seu
 profissionalismo. A forma como humaniza a sua conta, a forma como
 se veste,
 como se apresenta nas fotografias, nos vídeos, são pequenos grandes 
pormenores que constroem o seu posicionamento e
 a sua notoriedade perante a sua comunidade, os seus futuros clientes.
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4 - Colaborações

Saber fazer colaborações no Instagram é uma arte. 

O que são colaborações? São iniciativas conjuntas com outros players 
no mercado (que até podem ser concorrentes seus) com os quais 
pode realizar lives em conjunto, publicações colaborativas, etc.

Fazer uma boa colaboração tem um método específico.
Há um princípio que deve respeitar sempre:
Preocupe-se que a colaboração seja mais vantajosa para o seu
parceiro do que para si.

5 - Contar histórias verdadeiras
As histórias verdadeiras que conta sobre os problemas dos
 seus clientes, sobre a sua atividade, são cruciais para que a sua marca
 pessoal se mantenha na recordação das pessoas e consiga envolver
 de forma entusiasmada uma comunidade.

Mais uma vez conte histórias em qualquer uma das casas de conteúdo
 do Instagram.
Aprenda a arte de contar histórias, através da sequência da jornada
 do herói, respeite sempre a veracidade dos factos mas apresente os 
capítulos da história pela ordem certa.

Continua na próxima aula...


