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CONTEXTO
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Presencial vs Online



Presencial
• Interação direta com as pessoas em sala de exercício;


• O teu conteúdo são as correções e interações com os clientes em sala;


• Existem abordagens diretas ao cliente para marcação de avaliações, 
treinos experimentais, etc.



Online (o que nunca ninguém te disse)
• Não precisas de ter milhares de seguidores para conseguir angariar 

clientes;


• A tua sala de exercício é o teu perfil de instagram, a tua página de 
Facebook, etc.;


• As interções acontecem no teu conteúdo, nas stories ou nas mensagens 
privadas, todas elas com vários graus de proximidade.
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O que significa?
• Proatividade na abordagem de potenciais clientes;


• És tu que vais tomar a iniciativa de levar a pessoa para uma zona de 
fundo do funil, em vez de esperares que ela tome a iniciativa de te 
contactar;


• Abertura de mais volume de conversações nas tuas redes, 
consequentemente aumento de oportunidades de conversão.
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Estratégia de prospeção direta

Conteúdo Mensagem privada Follow-up

Interação com o conteúdo Relacionamento

1 2 3 4 5 6 Venda



1. Conteúdo
• Vai servir para começares a aumentar a tua autoridade;


• Vai permitir que as pessoas te comecem a reconhecer como o profissional a 
quem recorrer;


• Vai fazer com que seja a pessoa a dar um pequeno primeiro passo -  a 
interação com o teu conteúdo;


O que vale mais? 

• Comentários; Guardados; Partilhas; Gostos 

• Apenas os comentários e os gostos serás capaz de ver quem os fez.



2. Interação com o conteúdo
• Identificar as pessoas que interagiram com o conteúdo;


• Dar prioridade aquelas que têm uma interação mais valiosa: comentários;


• Verificar se estão enquadradas no nosso público-alvo;



3. Mensagem privada
• Enviar uma mensagem privada de apresentação e agradecer a interação;


• No fundo vamos abrir uma via de comunicação;


• ATENÇÃO: Ainda não vais vender nada!


• Pensa que é como se fosse o primeiro contacto que tens com uma 
pessoa na sala de exercício.


Exemplo de mensagem: “Olá [Nome] como está? O meu nome é [O teu 
nome] e [elevator pitch]. Quero apenas agradecer o interesse no conteúdo 
que publiquei hoje. O que gostou mais no conteúdo?”



4. Relacionamento
• Abriste uma via para começar a relacionar-te com a pessoa de uma forma 

mais direta;


• Procura manter a comunicação aberta;


• Podes acrescentar algum bónus que queiras oferecer à pessoa, e 
começar a trabalhar o gatilho da reciprocidade. Por exemplo, se tiveres 
um ebook oferece o ebook à pessoa, ou inclui a pessoa no teu grupo 
privado de Facebook para receber conteúdo exclusivo.



5. Follow-up
• Chegando a esta fase já pode ter havido abertura por parte da pessoa 

para lhe apresentares formas de a poder ajudar;


• No entanto podes manter a iniciativa de voltar a contactar a pessoa uns 
dias mais tarde.


Exemplo da mensagem: Olá [Nome], como está? Estou só a enviar 
mensagem para saber se está tudo bem consigo desde a última vez que 
falámos. Já agora diga-me uma coisa, tem por hábito treinar?”



6. Venda
• O momento da venda pode surgir de forma natural após o desenrolar da conversa;


• Tem sempre em mente que o principal objetivo é quereres saber genuinamente da 
pessoa;


Perguntas como: “Já tem por hábito treinar?”; “Tem seguido algum programa de 
treino especifico ultimamente?”; “Posso perguntar-lhe, por curiosidade, qual o seu 
objetivo de treino?”; “Que barreiras tem sentido que a estão a travar em conseguir 
alcançar o seu objetivo?”


• Este tipo de perguntas podem desbloquear e dar-te abertura para retirar a pessoa 
fora do ambiente da rede social, por exemplo a preencher o teu formulário de 
aplicação e ser contactada por ti por vídeo-chamada para fechares a venda de 
acompanhamento.
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Desafio
• Envia 5 mensagens novas por dia;


• Pode parecer pouco mas no final do mês são 150 novas conversas;


Se tiveres uma taxa de conversão de apenas 5% dessas pessoas = 7.5 
novos clientes por mês.


• Segue o workbook para ires completando o desafio diário;

Workbook - Pág. 26-40



Medição de resultados
• Nº de mensagens enviadas;


• Nº de mensagens respondidas;


• Nº de abordagens para aplicação do formulário (se aplicável);


• Nº de apresentações de serviço de acompanhamento online;


• Nº de fechos;



MUITO OBRIGADO! 🤩
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