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vou explicar o fluxo de trabalho do social media
você vai entender o que o seu cliente espera de você
você vai conhecer os tipos de cliente e como lidar com eles
e também vamos falar aqui sobre dinheiro!

Preparado pra surra de conteúdo de hoje???

Hoje a gente vai falar sobre várias coisas importantes aqui:

Além de hoje, ainda tem mais 2 aulas no nosso evento e a última será a
melhor de todas! Nela eu vou te contar como atrair clientes pra valer e
também é nela que vou abrir as vagas da Academia Social Media.
Já coloca despertador pra não perder essa aula, hein?!

Agora vamos ao que interessa! Bora de aulão.

Quero falar com você sobre uma insegurança que passa pela cabeça de
todo social media: o medo de não gerar resultados pro cliente.

Esse medo é comum. É a nossa mente tentando nos sabotar. 
"e se não der certo?"
"e se eu não for bom o suficiente?"
"e se o cliente não gostar do meu trabalho?"

Tudo isso é sua mente tentando te sabotar. Eu sei disso porque eu passei
pela mesma coisa quando estava começando. Mas sabe o que eu fiz?
Silenciei todos esses pensamentos e falei "seja o que for pra ser".

E sabe o que eu descobri? Que existem sim muitos clientes que nós não
vamos conseguir gerar bons resultados. E tá tudo bem!

Dá só uma olhada nesse cliente que eu tinha como social media:

Eu não conseguia fazer os posts dele ultrapassarem 50 curtidas... Isso me
deixava frustrada e eu sentia que estava fazendo um trabalho ruim. Em
um belo dia, sentei pra conversar com o cliente e ele falou que estava
adorando o meu trabalho. Aí eu disse "ué, mas a gente não tá conseguindo
alto engajamento".

E aí ele me explicou algo que abriu minha mente: o negócio desse cliente
é bem no interior de uma cidadezinha pequena. Lá ele realmente tem
poucos clientes porque a população é pequena. Ou seja, ele não tem a
expectativa de alcançar centenas de pessoas. Aquele número de curtidas
já agradava muito ele.
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o cliente quer fazer as coisas do jeito dele

o cliente comprou seguidores

o cliente não colabora

o negócio do cliente não é engajável

Foi aí que eu entendi que existem diferentes tipos de negócios e nem
todos eu vou conseguir gerar altos resultados. Isso me deu um alívio! 

E tem mais! Vou te contar aqui outros motivos que te levam a não
conseguir altos resultados pro seu cliente:

Muitas vezes o cliente vai te contratar e não vai querer ouvir as suas
recomendações. Ele vai ser cabeça dura e vai querer fazer as coisas do
jeito dele. Nesse caso, a gente não tem o que fazer a não ser atender os
pedidos do cliente. Por mais que seja difícil lidar com clientes assim, o
lado bom é que qualquer resultado negativo que aconteça, ele sabe que é
responsabilidade dele.

Quando o cliente compra seguidores, isso atrapalha completamente o
alcance do Instagram. Deixa eu te explicar: o Instagram leva em
consideração o seu nível de engajamento para melhorar o seu alcance ou
não. E quando você compra seguidores, você não tem comentários e
curtidas nas suas fotos pois esses seguidores são seguidores fantasmas
que não vão interagir com seu perfil.

E aí, se você tem muitos seguidores e pouco engajamento, o Instagram
diminui o seu alcance drasticamente e você não consegue chegar até os
seus reais seguidores. Percebe o problemão?

Por isso, é importante que, caso o seu cliente esteja com um alcance
muito baixo, você pergunte se ele comprou seguidores. Caso ele tenha
comprado, pode respirar fundo porque os resultados ruins não são sua
culpa. É total responsabilidade do cliente e você deve explicar isso a ele.

O trabalho do social media precisa ser feito junto do cliente para que os
resultados sejam os melhores possíveis. Então, se o seu cliente não ouve
suas recomendações, ele não pode esperar os melhores resultados do
mundo. Exemplo: se você recomendar que o cliente grave stories diários e
ele escolhe não seguir essa instrução, isso pode afetar o resultado de todas
as postagens. E mais uma vez, isso não será sua culpa.

Alguns negócios simplesmente não vão gerar um alto número de curtidas
e comentários simplesmente porque a proposta do negócio não pede isso.
Vou dar o exemplo de uma cliente que eu tinha: o negócio dela era sobre
canos hidráulicos. 

As pessoas não compram canos pelo Instagram. Elas fazem uma ligação
para o vendedor ou algo assim. Ou seja, é um negócio realmente difícil de
gerar altos resultados e muitas vezes o próprio cliente tem essa
consciência, mas ainda sim ele quer estar presente no Instagram.



O cliente pode esperar que você deixe o perfil dele profissional, Ou
seja, crie conteúdos de qualidade, organize o feed e faça as devidas
alterações na bio e nos destaques.

O cliente pode esperar que você faça postagens nas datas e horários
combinadas com o cliente.

O cliente pode esperar que você trace estratégicas que alcancem o
objetivo do dele. Ou seja, antes de fechar negócio, entenda o que o
cliente espera do seu trabalho para conseguir alinhar expectativas.

Percebeu que, mesmo dando o nosso melhor, nem sempre vamos
conseguir fazer o cliente alcançar grandes resultados?! E isso não
acontece porque somos profissionais ruins, mas sim porque cada cliente
tem um negócio diferente e se comporta de forma diferente.

Agora que você sabe disso, pode respirar fundo e tirar toda essa pressão
das suas costas hahaha Você não tem obrigação de gerar likes,
comentários, vendas e blablabla como tava pensando.

O que o seu cliente pode esperar de você é isso aqui ó:

Ficamos entendidos sobre isso? Então vamos seguir com o conteúdo.

Vou te contar agora os tipos de clientes que você vai encontrar na sua
jornada como social media. Alguns deles são ótimos e outros nem tanto.
Se liga só:

Cliente que quer não fazer post

Esse cliente é um dos melhores! Ele já conhece a audiência dele,
sabe criar conteúdos pro Instagram e agora resolveu delegar essa
função por falta de tempo. Esse cliente vai te ajudar a criar conteúdos
e vocês vão conseguir pensar juntos. É o cliente perfeito!

Cliente que quer um perfil profissional

Esse cliente também é ótimo! Ele cansou de ter um perfil amador.
Esse cliente sabe que não manda bem no design e na produção de
conteúdo. Por isso, ele escolheu contratar você e está disposto a ouvir
suas recomendações pra alcançar os melhores resultados.

Cliente que quer engajamento

Esse cliente vai ficar de olho no resultado de cada postagem e vai ficar
dando pitaco em tudo que você faz pra tentar subir o engajamento.
Pra acalmar o coração desse cliente, você precisa defender suas idéias
na ponta da língua e mostrar que você sabe o que tá fazendo. Só
assim esse cliente vai conseguir confiar em você.



Cliente que só pensa em vender

Você precisa explicar pra esse cliente que não adianta só fazer
post do produto com o intuito de vender. Nem todo post vai
gerar vendas e isso faz parte do processo da produção de
conteúdo.

Cliente que pede as coisas em cima da hora

Esse é clássico! Você vai ouvir alguns clientes falarem coisas
como "consegue fazer isso pra amanhã?". Mas não se engane!
Mesmo que o cliente esteja pagando, quem dita as regras do seu
trabalho é você! Assim que o cliente te contratar, diga a ele que
qualquer solicitação que ele queira fazer, precisa ser feita com 3
dias de antecedência. Caso contrário, pode ser que você não
consiga atender a solicitação.

Cliente que manda mensagem fora do seu horário de trabalho

Não é porque o cliente tá pagando que você deve respondê-lo
sempre que ele quiser, ok? Você deve definir quais serão seus
horários de atendimento e passar isso ao cliente. Caso ele mande
mensagem ou ligue fora do seu horário de trabalho,
simplesmente não atenda. Valorize o seu horário de descanso.

Ufa! São muitos os tipos de clientes, né? Mas independente do cliente, o
fluxo de trabalho que você deve seguir é o mesmo. Dá uma olhada em
como funciona a rotina do social media:

Cliente que pede mil alterações

Novamente, repito: seu trabalho, suas regras! Você precisa
educar o cliente logo no início do trabalho. Diga a ele que você
tem um limite de até 3 ajustes por postagens. Se você não
colocar essa regra, ele vai abusar de você e vai pedir milhões de
ajustes que vão tirar todo o seu tempo e paciência.

cliente fechou
negócio

você coleta
infos do cliente

cria as imagens
dos posts

cria a legenda
dos posts

traça uma
estratégia pro

perfil do cliente

cliente aprova ou
pede alterações

você agenda
as postagens

responder
comentários
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eu não sou bom o suficiente
quanto menos eu cobrar mais clientes eu vou ter

Viu só quaaaaanta coisa a gente tem pra fazer? E eu vou te ensinar cada
uma dessas etapas no meu curso pago: A Academia Social Media! Mas vou
deixar pra falar mais sobre meu curso na quinta-feira. Por enquanto, pensa
o seguinte aqui comigo:

Quero saber quanto você cobraria pra fazer esse trabalho todo? Pensa
em um número que você acha justo por toooodo esse processo que você
vai realizar com o cliente.

Pensou?

Espero que você não tenha pensado nada em torno de R$200, hein?¹

Eu vejo muita gente que tem medo de cobrar, e normalmente esse medo
de cobrar vem dos seguintes pensamentos:

E eu to aqui pra te falar que se você pensa uma dessas coisas, você precisa
trabalhar essa mentalidade aí e ver as coisas por outra perspectiva.

Pensa aqui comigo.
Imagina que você resolva cobrar R$200 reais de cada cliente (só pra
constar, isso é bem pouco, ok? mas vamos lá) 

Se você tiver 10 clientes no mês te pagando R$200 pra você fazer 3 posts
por semana.

No fim do mês você vai ganhar R$2.000 pra fazer 120 posts no mês.

Tem certeza que R$200 reais vai valer a pena??? Acho que não, né... Você
não vai conseguir sua liberdade e ainda vai trabalhar que nem um louco.

Sabe por que? Porque vai chegar um momento onde você não vai
conseguir atender mais clientes (vai ficar com a agenda cheia) e não vai
ter dinheiro pra contratar uma pessoa pra te ajudar. Ou seja, você não vai
conseguir ganhar mais dinheiro e vai ficar sempre ganhando R$2.000 por
mês pra fazer 120 posts.

É isso que você quer? Não né.

Então esquece esse negócio de cobrar barato. Eu quero que você comece
cobrando o valor correto pelo seu trabalho!

Porque imagina só… você começa cobrando R$200, percebe que cobrou
errado e aí precisa avisar os seus clientes que vai aumentar seu preço pra
R$600. Como você vai justificar esse aumento?

Eu sei que você pode ficar super tentado a cobrar baixo, mas não faz isso.
De verdade. Eu to falando por experiência própria que você vai se
arrepender.

E mais uma vez nós estamos aqui falando sobre mentalidade porque essa
é a grande chave do negócio.



Você precisa acreditar em você!

 “ah, Stefania... mas eu não me sinto preparado”

Quer saber de uma coisa? Você nunca vai se sentir enquanto você pensar
dessa forma.

Com tudo que eu to te ensinando aqui e tudo que você ainda vai aprender
pela frente na sua trajetória, você vai sim poder cobrar um valor decente
pelo seu tempo, esforço e estudo.

Você merece ganhar bem! E se você quer sua liberdade financeira, você
precisa saber cobrar! Lembra da tarefa de ontem? Ontem você me falou o
valor que você sonha em ganhar. Pra ganhar esse valor, você precisa fazer
por onde.

E pra você ter uma ideia do quanto você deve cobrar pelo seu trabalho
como social media, eu vou te passar uma tarefa que vai te ajudar.

Anota aí no papel:

quanto você quer ganhar por mês X quantos clientes você acredita que
pode ter no mês

Agora faz a conta e você vai saber quanto os seus clientes precisam te
pagar para você receber o valor que você quer ganhar no mês.

E com isso a gente encerra essa aula. Ufa! Foi coisa pra caramba e amanhã
tem muito mais! 

Na aula 3  eu vou fazer uma dinâmica bem legal que vai te mostrar quais
habilidades você precisa desenvolver pra ter sucesso na profissão social
media. Depois dessa aula, as coisas vão ficar mais claras e tangíveis. Você
vai ter um mapa na sua mão!

Vamo que vamo que ainda tem muito conteúdo! Te vejo na aula amanhã!

Beijos intensosssss


