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Porquê os testemunhos
Porque o principio da prova social vai trazer-te muitos benefícios em termos 
comerciais e também aumentar a tua reputação.


• Se fosses um artista, os testemunhos seriam a tua galeria de arte; 


• Se ainda não recolhes testemunhos estás a perder dinheiro;


• Vão ajudar muito na tomada de decisão de outras pessoas;.



Pensar enquanto consumidor
Uma das necessidades básicas do ser humano é a necessidade de certeza. Se nos colocarmos 
no lado de consumidores, antes de comprarmos algo, queremos ter a certeza de que o que 
estamos a comprar vai de encontro às nossas necessidades e expectativas. Queremos ter a 
certeza que aquilo que estamos a comprar não é “treta”.


• Os testemunhos ou as classificações de produtos ou serviços, vêm precisamente dar-nos a 
segurança que precisamos antes de avançar para a compra;


• O contrário também pode acontecer, através dos testemunhos decidirmos que, provavelmente 
aquela não será uma boa compra;


• Nas compras online este fator, torna-se ainda mais relevante.
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Tipos de testemunhos 
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1. Fotografia antes e depois
São, provavelmente, o tipo de 
testemunhos mais comuns.


• São 100% focados na parte estética;


• Por si só podem não criar um impacto 
assim tão grande uma vez que sua 
cada vez mais comuns;


• Ganham mais valor quando são 
acompanhados por um depoimento.



2. Depoimento escrito
Um depoimento por escrito do teu clientes a revelar toda a experiência e 
resultados que está a ter através do teu programa de treino de 
acompanhamento online. 


Pode surgir de forma expontânea ou através do teu pedido.



3. Depoimento em vídeo
Muito semelhante ao depoimento por escrito, apenas muda o formato para 
vídeo.


Sendo que o vídeo tem a capacidade de criar uma maior conexão. 

Um depoimento em vídeo do teu clientes a revelar toda a experiência e 
resultados que está a ter através do teu programa de treino de 
acompanhamento online. 



Podes ter fotos de antes e depois + Depoimento 
Vai aumentar ainda mais o valor do testemunho.

+ a história que levou o cliente a alcançar 
os resultados das fotos. Em vídeo ou texto.



Elementos essenciais
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Contornam objeções
Testemunhos mais valiosos contornam objeções.


• No depoimento os teus clientes tocam em pontos que podem ser possíveis 
objeções dos teus potenciais clientes;


• Vai facilitar a tomada de decisão caso a pessoa que estiver a ler ou a ver o 
depoimento tiver essa objeção.


Exemplo: “Apenas com 3 treinos semanais de 30 min, com o planeamento de 
treino e mudança de hábitos que o João me conseguiu incutir gradualmente, 
consegui perder 10kg em 3 meses.” Neste caso a objeção que este 
testemunho contorna é a objeção do tempo. 



Realçam desejos
Testemunhos que realcem os desejos dos teus potenciais clientes.


• No depoimento os teus clientes tocam em pontos que conseguiram 
atingir, que podem ser os mesmos desejos do teu potencial cliente;


• Vai facilitar a tomada de decisão caso a pessoa que estiver a ler ou a ver 
o depoimento tiver esse desejo.



Explicam a jornada
Tornam a jornada possível.


• Fazem entender que se ele foi capaz de atingir os resultados, qualquer 
pessoa consegue;


• Criam mais conexão com os teus potenciais clientes.



Pedido
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Template exemplo de Pedido
A forma como pedes os testemunhos é fundamental para conseguires 
testemunhos de melhor qualidade e que te ajudem ainda mais nas vendas.


Por isso, vou passar-te aquele que pode ser um guia para o pedido dos teus 
testemunhos.



1. Quais eram as dificuldades que tinha 
antes de começar o meu programa de 
treino de acompanhamento online?



2. O que é que a(o) fazia estar séptico antes 
de decidir investir?

(O que o impedia de ter tomado uma ação mais cedo?)



3. Qual foi a sua primeira grande vitória 
após iniciar o programa?



4. Quais foram os resultados específicos 
que conseguiu através do programa de  
treino de acompanhamento online?



5. A quem é que recomendaria este 
programa de treino de acompanhamento 
online?
(Pede-lhe para ser específico)



Como aplicar
Podes fazê-lo em formato de entrevista:


• Se for por escrito, envias as 5 perguntas ao cliente, juntamente com as 
instruções;


• Se for em vídeo podes fazer as perguntas, uma de cada vez, ao cliente via 
ZOOM, colocas agravar e depois cortas cada uma das respostas e juntas 
tudo num vídeo só.



Onde utilizar?
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Onde podes utilizar os testemunhos?
Os testemunhos é um dos tipos de conteúdos mais versáteis


• Stories;


• Feed de instagram;


• Facebook;


• Anúncios;


• Sites;


• Etc.



MUITO OBRIGADO! 🤩
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