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AULA 3 - Stories que Vendem



Regra de Ouro no Instagram para VENDA
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95% do tempo - Conteúdo relevante para o teu público-alvo
5% do tempo - Venda

Ninguém gosta de seguir uma página que esteja constantemente a tentar vender. Ou que o 
seu feed se pareça mais com uma vitrine de produtos.


As pessoas procuram: Educação, Entretenimento ou Inspiração.
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Venda Ativa

LANÇAMENTO DE OFERTAS - A Arte de começar a lançar ofertas.


VENDER MAIS AOS MESMOS CLIENTES - UpSell & CrossSell
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Venda Ativa

PT 
OFERTA

P. CLIENTE 
INTERESSE

PT+ P. CLIENTE 
DIÁLOGO

PT: “Cliente devias começar a treinar comigo” 
Cliente: “Hum, porquê?”
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Venda Passiva

TOM - Top of Mind = Longo Prazo.


SISTEMAS - Sistemas de automação que te permitem realizar vendas sem 
teres de falar com toda a gente a quem realizas as vendas.


REFERÊNCIAS - Pessoas referenciadas por outros clientes por terem 
resultados incríveis a treinar contigo e/ou se colocares um sistema de 
pedido de referências automatizado no teu funil. 
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Venda Passiva

CLIENTE 
INTERESSE

PT 
OFERTA

PT+ P. CLIENTE 
DIÁLOGO

Passa para: Cliente: “Como posso começar a treinar contigo?”
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LANÇAMENTO DE OFERTAS

• Ter o funil de venda bem definido antecipadamente; 

• Metrificar todos os passos; 

• Trabalhar: Público-alvo, escassez e urgência.

Pontos-Chave
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Stories que Vendem
São sequências de Stories lançadas estrategicamente e com um propósito, de forma a 
aumentar o desejo e a acelerar uma ação de compra.

Serão trabalhados os seguintes elementos: 

- Especificidade;


- Escassez;


- Urgência;


- Prova Social.



Primeira Sequência Stories

9

1ª - Chamar à atenção: Especificidade 
no público-alvo e objetivos

2ª - Apresentar a proposta: Utilizar 
escassez no nº de vagas, primeiro apela à 
ação “Envia DM “Eu quero””

3ª - Urgência e Escassez: Utilizar 
urgência e escassez para acelerar a ação.

4ª- Prova Social: Utilizar 
testemunhos em foto, vídeo ou texto.



Segunda Sequência Stories
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1ª - “SIM ou NÃO": 
Veículo.

2ª - “SIM ou NÃO: 
Problema interno.

3ª - “SIM” ou “NÃO”: 
Medos Externos.

4ª- Conexão: Senti, 
sentia, encontrei. Ou 
Story Telling + Prova 
Social

5ª- Lançamento da Oferta: 
Utilizar testemunhos em foto, 
vídeo ou texto.



Continuação Segunda Sequência Stories
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6ª - Reforço de prova 
social: Coloca mais 
testemunhos.

7ª - Escassez e 
urgência: Acelerar a 
ação.
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Tarefas a Realizar

• Fazer o teste de lançamento de uma sequência de Stories para venda;


• Analisar todos os números;


• Partilhar resultados no grupo de alunos no Facebook :)
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OBRIGADO E ATÉ À PRÓXIMA AULA


