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COMO PODE CONQUISTAR A SUA AUTORIDADE NO
ONLINE USANDO O INSTAGRAM? QUAIS OS PASSOS
PARA CHEGAR LÁ?

“Para vender os seus serviços (ou produtos digitais)
não basta criar uma conta no Instagram e publicar conteúdo
aleatoriamente.
Não basta dizer que tem um serviço ou produto digital para vender.
Tem de preparar a venda com estratégia!
Cada publicação tem um objetivo específico e está alinhada aos
objetivos do seu negócio.”

Todos nós, um dia, começamos do zero no Instagram.

Podemos caracterizar 3 situações ou ponto de partida atual de uma
conta de Instagram:

SITUAÇÃO A
Tem a sua carreira definida já atua como profissional na sua área,
mas está a operar de forma tradicional no presencial, mas pensa,
“por que não atualizar a minha forma de trabalhar e investir no
online”

SITUAÇÃO B
Por exemplo, uma nutricionista regressa agora ao presencial, dá as
suas consultas, tentou um modelo de negócio no online durante a
pandemia, mas ainda não teve grandes resultados e vai voltar a
dedicar-se ao tradicional. 

Nesta situação ou de outra profissão liberal, pode sempre tomar a
decisão de ter um modelo misto, presencial e online e pode
aproveitar o melhor dos 2 mundos. 

SITUAÇÃO C
Quem quer começar um novo projeto profissional, numa área nova
e decidiu que este é o momento de arriscar e criar um projeto que
o/a apaixona.

Mas Atenção - não é porque tem uma carreira muito bem-sucedida
no presencial que chega ao online e tem sucesso imediato. E
porquê?
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Porque já existem outros profissionais na sua área que iniciaram o
seu projeto no online há pelo menos 2 anos.

Não é que sejam melhores, apenas têm mais experiência, pois já
experimentaram, testaram, aprenderam com os erros e
melhoraram.

Não é a regra chegar ao Instagram e começar imediatamente a
vender os seus serviços ou produtos digitais. É preciso percorrer
um percurso até que isso comece a acontecer.

Este percurso tem algumas etapas que é preciso percorrer para se
tornar mais rapidamente numa autoridade também no digital.

ETAPA 1 – PESQUISA

Vamos imaginar que vai começar do zero e neste caso vai criar
uma conta no Instagram de raiz ou já tem uma conta de Instagram
mas que está estagnada ou cresce lentamente.

Antes de começar ou recomeçar é importante que pare e faça uma
pesquisa de mercado. É mais proveitoso parar e fazer bem esta
pesquisa do que começar ou continuar a publicar sem estratégia. 
A estratégia é fundamental para o sucesso do seu negócio!

Nesta pesquisa deve analisar 3 variáveis:

Semana
Coragem no InstagramAULA 02 28/09

Perca o medo de fazer
vídeos no Instagram

 @anamendesconsultoria



1 - Analise o mercado (concorrência direta e indireta); 
Compreenda o que é que na sua área já está disponível;
Entenda o conceito dos serviços prestados, os produtos digitais
disponíveis, a respetiva estrutura e o pricing (preço dos produtos
digitais).

2 - Faça uma pesquisa extensiva em diferentes motores de
pesquisa, no Google, no Youtube, no Instagram. Modelize o que já é
um sucesso, compreenda o método que esses profissionais estão a
utilizar.

3 - Trace / caraterize o perfil do Cliente Ideal, a persona, que
procura impactar. Entenda quem é o Cliente Ideal e a quem vai
mudar a vida com os seus serviços.

Para isso precisa identificar DESAFIOS e PROBLEMAS OBJETIVOS
e DESEJOS do seu cliente ideal.

E como pode fazer isso? Prepare e realize um questionário, a pelo
menos 50 pessoas, com o objetivo de recolher informação que
identifique o perfil do cliente ideal, os seus desafios (problemas) e
Desejos (objetivos).

Este questionário deve seguir uma determinada estrutura para
conseguir obter a informação mais estratégica. Nas formações de
Ana Mendes usamos um modelo tipo de questionário mais do que
testado e comprovado e pode “modelizá-lo”.

Sugestão - Envie o questionário aos seus clientes (se já tiver o seu
negócio criado), familiares, amigos, pessoas que entenda que têm o
perfil do seu cliente ideal. 

Recomendação - Este é um passo da pesquisa é fundamental pelo
que dedique pelo menos 1 semana a esta atividade.
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E como pode fazer esta pesquisa?
Imagine a pesquisa como um triângulo, onde em cada canto vai
colocar um ponto.
Compreenda como estão a ser vendidos atualmente os produtos
digitais, qual o seu pricing, caraterísticas, quais os mais bem
sucedidos.

Análise o perfil ideal dos seus clientes, baseia-se nos questionários
que vai fazer.

Depois desta análise crie um painel de inspiração para a sua marca
pessoal. Crie, por exemplo no Pinterest, um quadro com ideias de
fotos, paletes de cores, tipos de letra (fontes) que estão claramente
alinhadas ao seu propósito, aos valores da sua marca, ao
posicionamento que quer ter no mercado.

Recomendação - Pesquise no Google sobre psicologia das cores e
perceba as cores que devem caraterizar a sua marca pessoal.
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ETAPA 2 - PREPARAÇÃO

Nesta etapa deve trabalhar sobre os pilares da sua Marca Pessoal.

·Comece por identificar o seu porquê, o seu propósito 
·Defina/identifique os seus valores
·Defina a personalidade da sua marca
·Defina o seu posicionamento no mercado

Defina a sua identidade visual (para além das cores, tipo de letra
que vai utilizar, é crucial que comece a preparar material seu,
fotografias suas para guardar em arquivo e utilizar por um período
de tempo).

Sugestão - Se não tem disponibilidade para fazer fotografias todos
os dias, faça uma sessão fotográfica que lhe permita ter conteúdo
para um período de tempo. Por exemplo 2 em 2 meses.

Nesta fase é importante definir | afinar o nome e nome de utilizador
no Instagram, e a biografia. 

ETAPA 3 - CONSTRUÇÃO DE AUTORIDADE

Nesta fase deve dedicar-se intensamente à produção de conteúdo.
Este que tem de estar alinhado com o produto digital que pensa
lançar.

Recomendação – prepare desde já 2 semanas de conteúdo para
que o possa publicar ao longo deste período sem que ocorram
imprevistos.

Este conteúdo deve ser distribuído em todas as casas de conteúdo
(feed, reels, histórias, IGTV, lives) do Instagram e também pode e
deve usar outros canais complementares. como por exemplo o
email marketing.
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3 tipos de conteúdo a publicar:

Conteúdo de Especialista
Através deste expressa o seu ponto de vista sobre os maiores
problemas da sua persona.

Conteúdo de Relação/Interação
Expresse os valores da sua marca, o seu posicionamento. 
Conte histórias - ”mostra-se humano”.
Mostre os seus valores em ação.

Conteúdo de Entretenimento 
Aligeira os problemas da sua persona, brinca com os seus sonhos,
entretenha e crie um contexto mais leve. 
O conteúdo de entretenimento é crucial em 2021.

ETAPA 4 - PRÉ-LANÇAMENTO

- O conteúdo deve estar 100% alinhado ao produto digital que vai
vender.

- Tem aqui a oportunidade de auscultar novamente o mercado
sobre o conceito e estrutura do seu produto digital. Entenda o que
realmente o seu cliente ideal quer.

- Realize iniciativas intensas para fazer crescer a sua comunidade
no Instagram.

ETAPA 5 - LANÇAMENTO

O lançamento é uma técnica de vendas que consiste em apresentar
os seus produtos digitais ao mercado no contexto de uma iniciativa
gratuita.

O lançamento de um produto digital tem várias vantagens:
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1. Evolução enquanto profissional porque vai ter de aprender um
pouco sobre novas áreas.

2. Vai ficar a conhecer-se melhor porque trata-se de um grande
desafio, especialmente se fizer os seus lançamentos sozinha.

3. Existe uma probabilidade de se seguir as várias etapas aqui
mencionadas, faturar um valor considerável num curto espaço de
tempo. Não necessariamente na primeira vez que fizer um
lançamento de um produto digital, mas quando começar a ganhar
experiência e perceber como tudo funciona. 
Quantificar o que é um valor considerável depende de profissional
para profissional, do seu histórico de faturação, do objetivo
ambicioso que coloca para cada lançamento.  

4. Existe um efeito residual de um lançamento de um produto
digital. A exposição que vai ter, permite-lhe ganhar notoriedade e
trazer-lhe novas oportunidades dentro da sua área. 

Há um mito que surgem quando pensa criar o seu produto digital
pelo que fique com esta nota:

Um produto digital não tem de ser um curso online. Um curso
online é um produto digital complexo de se produzir e enquanto
não tem um conhecimento profundo sobre a sua persona pode e
deve lançar outros produtos digitais mais simples.

Por exemplo – workshops online de curta duração, masterclasses
online, eventos online, desafios, mentorias em grupo.

Até à próxima aula!
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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.

Siga-me no Instagram em
@anamendesconsultoria

#coragemtrazconfiança  #coragemtrazconfianca


