
 

 

 

Nosso serviço é de relacionamento. Esse é o centro do nosso trabalho. Dessa forma, esse 

material complementar é muito mais que um truque de marketing para aumentar seu engajamento nas 

redes sociais. Ele é um roteiro de relacionamento. Como todo roteiro, no início você se sentirá engessado, 

mas, com o tempo, ficará tudo mais fluido. 

 

Antes de seguirmos, algumas prévias sobre as redes sociais:  

a) O Instagram é uma ferramenta para relacionamentos. 

b) São pessoas e pessoas julgam 

c) Sua imagem é a primeira que chega. Foque na imagem e na comunicação. 

d) Seja interessante 

e) Sirva e crie sua comunidade. 

f) O segredo está no direct. 

 

Objetivo dessa ferramenta: criar uma comunidade ativa que se interessa pelo assunto que você 

está falando. 

Contexto → Intenção → Interesse 

Exercício: sequência fechada por tema: 

a) Eleja um tema de acordo com o seu nicho para você conversar com a sua audiência. Ex: 

Dificuldade em iniciar uma paquera (nicho de relacionamentos) 

b) Contextualize, de maneira objetiva e em um Stories, esse tema. Ex: Estava na última semana 

atendendo clientes na clínica (conversando com amigos/lendo um livro/vendo um vídeo) e 

um me partilhou seu desafio (ele me falou/o vídeo mostrou/etc) quanto a paquera (tema a 

ser conversado). Ele disse que se sente inseguro na hora de falar com as pessoas. 

(Afirmação temática) 

c) Fazer uma enquete com pergunta relacionada ao tema. Ex: Você já se sentiu insegura na 

paquera? 

d) Demonstre interesse real na conversa e peça para sua audiência partilhar no direct seus 

desafios. 

e) Printe as respostas, reposte nos stories omitindo a identidade de quem partilhou com você 

e vá comentando cada partilha. 

f) Ao comentar, gere mais perguntas e chamadas para o direct. 



 

 

 

Observação: 

- Ser flexível quando o tema não pegou 

- Encontrar o ouro nos stories 

- Ao responder, faça definindo sua cultura 

 

Método de Vendas Spin 

Esse método consiste em buscar os sins da pessoa interessada no seu conteúdo em uma troca 

de mensagens ou conversa. Após propor o relacionamento nos stories, siga o passo a passo, sempre 

propondo perguntas e respondendo. 

Cada pergunta corresponde a um tópico da conversa com o possível cliente. S de situação, P de 

problema, I de implicação e N de necessidade. De acordo com Neil Patel, cada um desses tópicos tem a 

seguinte compreensão: 

 

Situação: aqui, começa a sondagem, tendo por objetivo entender o contexto que envolve o 

cliente, ou seja, aprender sobre ele e descobrir mais a respeito do seu momento, das motivações e de 

interesses do potencial consumidor. Ex: Como vão seus relacionamentos hoje?  

Problema: é o problema do cliente que vai dar origem à venda, pois é a partir da sua descoberta 

que o vendedor e a empresa podem descobrir qual a solução pode resolver de maneira mais eficaz a 

insatisfação do consumidor naquele momento. Ex: Quais os desafios que você enfrenta ao relacionar-se 

com uma pessoa? Você tem tido quais dificuldades? 

Implicação: você já sabe do que o cliente precisa, mas ele não necessariamente está convencido 

disso, o que exige elencar razões para resolver o problema e contornar as suas implicações. Ex: O que 

vai acontecer se você não trabalhar seus desafios para melhorar seus relacionamentos? Como você 

pensa sua vida daqui a 10 anos no tocante a relacionamentos? 

Necessidade: na conclusão do processo, não resta mais dúvidas sobre o problema e o foco se 

volta à solução dele, convencendo o potencial cliente sobre qual ela é, ou seja, concretizando a venda. 

Ex: Você acredita que um acompanhamento terapêutico pode te ajudar nesse problema? 

Venda! Ofereça seu trabalho (terapia, cursos, e-books etc.). Explique como ele funciona e chame 

para a ação. 


