


  Primeira coisa que eu gostaria de falar é que você
consegue sim crescer sem investimento financeiro,
porque antes de você colocar qualquer dinheiro na
Internet você precisa ter clareza do que está fazendo.
  Nessa aula, o foco será sobre como arrumar o seu
Instagram que é o seu grande cartão de visitas, para
conseguir atrair pessoas de forma orgânica, para
depois, começar a investir.

  A Internet é o meio mais democrático de ganhar
dinheiro. Até para começar a vender cachorro-
quente você precisa comprar o material, comprar
embalagem.... Aqui você consegue apenas com um
celular começar a fazer dinheiro. Mas quanto antes
você investir financeiramente, mais rápido você faz
dinheiro. 
  A armadilha está em investir sem saber o que está
fazendo.
  E esse problema iremos resolver hoje!
  O primeiro passo é entender o porquê as pessoas
compram.
  E para isso precisamos aprender a ouvir as pessoas e
prestar atenção nas necessidades delas.
  A última coisa que eu quero é você virando essas
vendedoras chatas do Instagram, quero que faça com
elegância, sofisticação e bom senso.



  Lição 01
  Com quem você quer falar?
  Quem quer falar com todo mundo não fala com
ninguém.
  Na primeira aula nós falamos sobre como as empresas
escolhem um público-alvo para justamente criar essa
conexão.
  Médicos se especializam;
  Advogados se especializam;
  Psicólogos se especializam;
  Por que só você quer falar com todo mundo?
  Esse é um trabalho mais de autoconhecimento.
  Com quem você se dá melhor?
  Qual assunto você tem mais conhecimento, ou quer
estudar para ter?
  Quer dar aula para crianças ou para adultos?
  Esse adulto quer inglês para viagens, concursos,
intercâmbio, para usar no trabalho ou conseguir um
trabalho?
    Pense em uma faixa etária e no objetivo que esse
aluno ideal possui.

  Lição 02
  Casa arrumada.



  Não adianta chamar as pessoas para o seu perfil se o
seu perfil não for estratégico.
  Tire uma foto de frente, com iluminação boa, fundo
neutro ou com a cor da sua paleta de cores, (vamos
falar sobre paleta nas próximas aulas) as pessoas
precisam conseguir ver todos os traços do seu rosto.
  Evite nomes longos, com números e underline.
  Na sua Bio, é muito importante que você tenha com
clareza todas a transformação que gera na vida do seu
aluno. Ninguém procura um professor, porque acordou
numa quarta-feira e decidiu começar a estudar por
hobby.
  Ou decidiu passar num concurso pois estava
entediado.
  Todas nós tomamos ações movidas por algo maior.
  É isso que você precisa descobrir e focar, entender de
gente, irá te fazer chegar lá.

  Outra coisa importante é ter um meio de
comunicação. Mas não deixe o seu número.

  Para marcar uma consulta você não liga direto para o
médico, você primeiro fala com a secretária dele.
  Então uma boa opção é fazer um formulário no
Google Forms, como uma lista de espera.



  Lição 03
  Faça stories e abra caixinha de pergunta todo dia.  

  - Para criar conexão você não precisa mostrar sua
intimidade, quem define o limite é você.
  - Quem não é visto não é lembrado.
  - É muito mais provável que você venda para uma
pessoa que assiste seus stories do que para uma que
não te acompanha diariamente.
  - As pessoas querem pertencer a um grupo.
  No final desse resumo eu criei um checklist de stories
sem você aparecer e sem mostrar sua intimidade.
  Não se preocupe por ter apenas parentes e amigos no
seu feed, conforme você for colocando a técnica que
vou explicar em prática, os seguidores vão chegar e é
importante que você esteja mais experiente em fazer
stories.

  Entendido isso, vamos aos posts. 
  Existem 3 tipos de posts que vão te fazer crescer
no Instagram:
  Post polêmico (não é dar sua opinião sobre política).
  Exemplos de post polêmico:
  “Você nunca vai aprender inglês”
  “O que as escolas não querem que você saiba.”



  “Português talvez não seja mesmo para você.”
  Levante as suas bandeiras sem medo!
  No post de “Você nunca vai aprender inglês” você
pode explicar como as pessoas nunca vão ser fluentes
se ficarem procrastinando, querendo estudar 1 veze na
semana ou aprendendo um monte de palavra nova sem
técnica alguma.

  Exemplo de post polêmico:

  Conteúdo rico 
  Não é polêmico, mas é muito bom. Nesse post você
ensina. Você responde as perguntas mais comuns que
as pessoas têm sobre o seu conteúdo.
  Exemplo:
  “Até quantos anos posso fazer intercâmbio?”
  “Embaixo ou em baixo? Saiba qual usar.”
  “5 sites para estudar para o vestibular”



  Post pessoal
  Pode ser com uma foto sua, onde você divide um
pouco da sua história e como isso contribuiu para você
chegar aonde chegou.
  Esse post tem que: inspirar, emocionar ou divertir sua
audiência.
  O seu texto tem que corresponder a um desses 3
requisitos.
  No post abaixo por exemplo eu falo sobre como eu
gosto de criar lembranças com ela. Em nenhum
momento eu faço apelação para viverem de aula
particular, eu só digo que muitas memórias não

  “Com quantos anos meu filho pode começar a
aprender inglês?”
  Você pode responder essas perguntas em forma de
texto ou vídeo.

  Exemplo de post:



 poderiam ter sido criadas se eu continuasse
trabalhando de CLT, mas quando eu conto algo da
minha história que é REAL, eu crio essa conexão.

  Exemplo de post:

  Como fazer as pessoas interagirem no Feed
  No feed existe o botão compartilhar, ela pode mandar
para um amigo, pode repostar nos stories dela, pode
marcar uma pessoa e consequentemente seus posts do
feed podem parar no explorar (aquela lupa onde
aparecem vários posts de pessoas que às vezes você
nem segue).
  Se alguém marcar 3 pessoas no seu post você já
alcançou de graça mais 3 vidas, que podem virar
seguidores novos.



  E como você fazer para que as pessoas comentem e
compartilhem? 
  Fazendo um conteúdo de valor e um call to action.

  Call to action
  É quando você pede para a pessoa fazer algo, seja
compartilhar, comentar ou salvar o post, isso ajuda a
inteligência artificial do Instagram (algoritmo) a
distribuir o seu conteúdo.
  Exemplos: 
  “Marque seu amigo que está aprendendo inglês.”
  “Marque seu amigo que não sabia da diferença
dessas palavras.”
  “Salva esse post para consultar depois”
  Obs: Use apenas um CTA por post

  Exemplo de resultado, quando utilizamos
o CTA certo:



  Outra maneira de atrair pessoas de fora para o seu
perfil é usando a técnica da pesca em balde.

  Essa técnica pode ser feita no Instagram ou no
Facebook, mas vou ensinar a do Facebok que eu acho
mais eficiente.
  Procure por grupos que sejam do seu nicho.
  Por exemplo:
  Se você dá aula de redação, procure por grupos onde
pessoas estejam estudando para concurso.
  Se você dá aula para criança, procure grupos de
mães que estejam querendo criar filhos bilíngues.
  Nos grupos você irá criar conteúdos parecidos com os
do Instagram, porém sem usar as artes.

  Escreva um texto corrido como o do exemplo:



  Se precisar colocar uma foto para ilustrar o que você
está falando para fazer parte do contexto, tudo bem.
  Outra coisa importante é não chamar as pessoas para
o seu Instagram. As pessoas não gostam.
  Parece contraditório querer fazer conteúdo no
Facebook com o intuito de chamar as pessoas para o
Instagram, sem colocar qual é o seu Instagram.
  Mas vou te dar um exemplo.
  Lembra quando você era adolescente, estava se
organizando para varrer a sala e sua mãe aparece e
manda você varrer a sala, que era justamente o que
você já ia fazer? Mas só o fato dela te mandar, já da
vontade de tacar a vassoura no chão hahaha É a
mesma sensação!
  Então não mande as pessoas para o seu Instagram,
haja apenas com o intuito de ajudar, pois as pessoas
vão te procurar.
  Não acredita? Eu guardei esse print só para essa aula
haha



  Faça tudo de forma sutil e respeitosa, não esqueça
que quando você está em um grupo, você está na
casa de outra pessoa. Então respeite.
  Crie um cronograma de post, um banco de ideias para
sempre ter assunto, use a pesca em balde com
sabedoria, trabalhe duro pois os resultados virão.

Checklist dos stories

08:30 – Post de bom dia (pode ser a foto da sua
xícara de café, da vista da janela da sua casa)

  09:00 – Abrir caixinha de perguntas (pode ser sobre
um assunto específico ou não) logo em seguida
se mande 2 perguntas da caixinha e responda.

  15:00 – Bastidores das aulas (pode ser uma foto do
seu computador enquanto você prepara uma aula,

ou uma foto do Zoom dizendo que está
esperando o próximo aluno)

17:00 – Responda mais 2 caixinhas (se ninguém te
mandou, mande você mesma) 

19:00 – Algo que esteja fazendo no momento
(lendo um livro, assistindo um seriado,

brincando com o cachorro) 
21:00 – Faça um Quiz com música, ou sobre

um assunto de grande dúvida.
22:00 – Responda 1 caixinha



  
  Se você seguirem esse checklist já terão no mínimo 10
stories por dia. 
  Se sinta livre para mexer nos horários e na ordem dos
temas, porque o importante é que você faça.
  Em nenhum momento eu botei nada que mostrasse a
intimidade de vocês, mas ali contém elementos que
mostram a autoridade e cria conexão.
  Se ficar com qualquer dúvida sobre como criar o Quiz
ou abrir a caixinha, não hesitem em me chamar lá no
Instagram. Vou tentar responder todas.

  Até a aula de hoje, às 21h07, onde vou te mostrar,
como atrair os alunos certos!


