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MÓDULO 4 - AULA 4
Conseguir os primeiros 5 clientes
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Porquê foco nos primeiros 5 clientes?
• Construir a tua base de clientes online;


• Ganhares segurança com o processo de entrega do serviço de 
acompanhamento de clientes online;


• Garantia de uma base financeira inicial;


• Implementar a escassez e a urgência na oferta;


• Apenas mais uma forma de procurares a angariação.



Gatilhos mentais a trabalhar
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Gatilho da escassez
Se acharmos que algo é escasso, atribuir-lhe-emos naturalmente mais valor.


Acelera a tomada de decisão dos teus potenciais clientes, pode ser feita 
através de dois pontos essencialmente:


1. Número de vagas limitado;


2. Oferta disponível por tempo limitado;


3. Entrega de bónus limitados às primeiras inscrições.



Gatilho da autoridade
Se consideramos alguém como uma figura de autoridade, seremos 
automaticamente mais influenciados por essa pessoa.


1. Marketing de conteúdo;


2. Produzir conteúdo específico para o teu público-alvo todos os dias;



Lançamento de oferta
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Onde lançar?
• As stories é o local de eleição de lançamento de ofertas proativas através 

de uma sequência lógica (Ver mais opções na aula “Stories que 
vendem” curso InstaPRO);


• Página pessoal do Facebook;


• Anúncios;



Quando lançar?
• Não existe “o momento certo”; 


• O importante é lançar, testar e reajustar;




Como lançar? (Template)
ATENÇÃO [Público-alvo], finalmente posso revelar o novo programa em que tenho estado a trabalhar! Durante 
X anos tenho-me dedicado a ajudar pessoas como tu a atingir [o resultado desejado] presencialmente. 


Mas sempre tive a ambição de poder conseguir ajudar mais pessoas, independentemente do sitio onde estão. 
Infelizmente nesta fase inicial apenas vou conseguir aceitar 5 pessoas para este programa de treino online. 


Se queres:


- Beneficio 1


- Beneficio 2


- beneficio 3


Envia-me mensagem “EU QUERO” para ter acesso aos próximos passos.


Mas despacha-te são só 5 vagas e o programa vai ter inicio no dia X.


Envia DM “EU QUERO”
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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.

Como lançar? (Stories)



Como lançar?
E se não tiver nenhuma resposta? 

• Tenta perceber o que pode estar a falhar: conteúdo? Público-alvo? 
Relacionamento com a tua audiência?


• Tenta melhorar os pontos que identificaste, e assim que te sentires 
preparado, volta a testar.



Medição de resultados
• Nº de mensagens recebidas;


• Nº de pessoas que transitaram para chamada ou vídeo-chamada;


• Nº de aplicações no formulário google (se aplicável);


• Nº de apresentações de serviço de acompanhamento online;


• Nº de fechos;
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Circulo de ouro

01

02

03

Oferta
Gatilhos mentais + copy + 

testemunhos

Conteúdo
Conteúdo específico e direcionado 

para o teu público-alvo

Follow-up
Fazer o seguimento de todas as 
pessoas e avaliar aos números



MUITO OBRIGADO! 🤩
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