


  Nessa aula falamos sobre como nós professoras não
precisamos ficar presas apenas em aulas particulares,
quando se tem uma gama de possibilidades para ter
outras fontes de renda, tendo estabilidade financeira
sem ficar presa a contratos com alunos.
  Mas, é nesse momento que pode acontecer algo que
chamamos de ‘A síndrome da funcionária’, vou falar um
pouco dela.
  Quando voltamos para o Brasil decididos que
queríamos viver para a nossa família, Felipe viajava
muito, ficava as vezes 1 semana fora e quando estava
em casa, saía para trabalhar as 7 da manhã e chegava
às vezes meia noite. 
  Comecei arrumando um aluno aqui e outro ali quando
eu estava com uns 3 ou 4 alunos, recebi uma proposta
de uma empresa e comecei a trabalhar, estava me
preparando para assumir a coordenação que é a área
onde eu tenho experiência.
  Fui vencida pela síndrome da funcionária.
  Me acovardei.

  Nossa cabeça fica tentando levar a gente para o
“mais seguro”, nossa família fica nos dizendo que
carteira assinada é mais seguro, que é melhor.
  Mesmo eu sabendo de tudo o que eu era capaz e
tendo conhecimento suficiente para viver do digital, e



estava ali mais uma vez trabalhando pra enriquecer os
outros, não vendo minha filha crescer, perdi a primeira
vez que ela foi ao cinema e várias outras primeiras
vezes.
  Mas o que é essa síndrome da funcionária?

  É você saber do seu potencial é confiar no seu
trabalho, mas a sociedade te empurra pra CLT,
crescemos e temos boletos pra pagar, então acabamos
ficando um pouco medrosas de arriscar, e vamos
seguindo o rebanho, o que todo mundo está fazendo.  
  A internet como feramente de trabalho é algo
relativamente novo.
  E mesmo quem já está trabalhando com aulas
particulares vai me entender agora.
  Quando eu tomei coragem e larguei a CLT meus
problemas não foram resolvidos, pois eu estava
acostumada a cumprir horários e prestar contas para
alguém, e quando você começa a trabalhar sozinha,
você faz seu horário, você é seu chefe e se não tomar
cuidado vai deixando tudo pra depois, e você começa
a duvidar do que está fazendo, pois ainda não vê de
forma madura o Instagram como fonte de trabalho.
  Só quando eu desliguei a chavinha da síndrome da
funcionária, que eu comecei a ter clareza, de tudo que
eu poderia conquistar.
  Então saiba que isso é normal.



  Ter esse pensamento é normal, mas o que você faz

com ele, é que vira o jogo.  

  Mas agora que já sabemos como não cair nessa
armadilha, vamos aos tipos de cursos.
  Curso tradicional escalável 

  É basicamente as aulas que você já faz, porém
hospedadas na Hotmart.
  Lá você consegue colocar as aulas em vídeo, fazer
caderno de exercícios, quiz...
  Você pode fazer o gabarito das aulas, para o aluno
estudar sozinho e se ele quiser um acompanhamento
mais de perto você cobra um valor a mais.
  A ideia é de você dar todas as ferramentas para ele
conseguir aprender, praticar e ao mesmo tempo você
vender um curso que não precisa da sua presença.
  Minicurso

  Escolha o tema que tenha a ver com a sua persona,
que resolva um problema rápido.
  Por exemplo:

  - 20 perguntas que mais caem no ENEM;
  - S.O.S viagem;
  - Guia prático para introduzir um segundo idioma para
crianças.
  Grave vídeos explicativos, decida se vai ter exercício e
por quanto tempo a pessoa pode tirar dúvidas com
você.



  Workshop

  Você vai escolher o tema, mas a diferença do
workshop e do minicurso é que o workshop geralmente
você entrega através de encontros ao vivo, pelo Zoom
ou outras plataformas parecidas.
  Um workshop geralmente tem duração de 8 horas que
você pode dividir como quiser, e não precisa ter um
curso gravado na Hotmart.
  Você pode disponibilizar material de apoio por um
grupo no telegram, por exemplo.
  Imersão

  Como o nome já diz, é um intensivo que você vai
definir a duração (mas acredito que não precise passar
de 2 meses) com 2 ou 3 aulas na semana, onde você
pode preparar o aluno para uma prova internacional,
concurso ou viagem...
  Os encontros também podem ser ao vivo e o ideal é
que você produza um material de apoio.
  Ebook

  Geralmente não custam mais do que R$ 97,00.
  Pode ser uma lista dos verbos irregulares com
exemplos.
  - 50 phrasal verbs mais comuns;
  - Um guia de estudos.
Algum problema que você resolva facilmente em
algumas páginas.



  Agora que já falamos sobre os tipos de cursos,
precisamos falar sobre precificação.

  Precificar um produto está mais relacionado ao nível
de consciência da sua audiência e do seu tamanho no
online do que quanto realmente o seu material vale.
  No começo, prefira vender por um valor mais abaixo
para ter mais pessoas falando de você, do que vender
para 2 ou 3 pessoas que podem não te render prova
social e consequentemente não te ajudar a aumentar a
sua percepção de valor.
  Mas vou deixar uma tabela de esteira de produtos
para vocês se guiarem no começo até terem clareza de
como funciona.
  Ticket baixo 

  Vou dar 3 exemplos:
  e-Books; Checklists; Guias práticos.
  Geralmente não passa de R$ 97,00.
  Ticket médio

  Minicurso; Workshop e Curso tradicional escalável.
  O mundo do marketing digital considera ticket médio
até R$ 397,00.
  Ticket alto  

  Aula particular; consultoria e mentoria.
  Acima de R$ 397,00 já é considerado ticket alto.



  Dito isso, agora pensem e se organizem para começar
a vender JÁ!
  Na aula de hoje vamos falar sobre como começar a
vender, sem ter nenhum material pronto.
  Te espero logo mais, às 21h00!


