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COMO USAR?
Estruturamos este documento de maneira a entregar todas as
informações que você precisa de forma organizada e dinâmica.

Mapa, checklist e apoio.

O mapa não foi feito para ser lido como um livro. Ele é, primeiramente,
uma sequência de tarefas. Então é importante que, sempre antes de
avançar, você finalize a tarefa do capítulo que você está.

Junto do mapa, você vai encontrar um checklist de todas as etapas que
descrevemos aqui. Esse material vai te ajudar sempre que você precisar
finalizar alguma etapa. Se você quiser imprimir é uma ótima ideia.
(Baixe o checklist aqui)

Como algo inédito,  você terá acesso ao meu direct sempre que tiver
dúvidas. Fique a vontade para me dizer em qual etapa você está e a sua
dificuldade. Sempre em instagram.com/caiofortes_ .

Vamos começar!
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Posicionamento.

Neste capítulo inicial vamos falar sobre o posicionamento da sua marca.
É a parte mais técnica mas é a mais importante também.
Acostume-se a se tratar como marca, como empresa — mesmo que
você trabalhe e atenda sozinha. Essa visão profissional ajuda na
percepção de valor do seu cliente.

Afinal, você quer lucrar e ter mais qualidade de vida, certo? Sem uma
postura profissional você acaba refém de descontos e promoções.
Sua cliente age quase como se estivesse fazendo um favor pra você.

Já sentiu isso alguma vez?
O posicionamento correto te ajuda a se livrar dessa situação.

Ter um público alvo é importante pois você se torna diferente.
Você consegue ser exclusivo. Claro que você pode atender todo mundo,
não estou dizendo para você bloquear a entrada de quem não faz parte
do seu público-alvo.
Mas você deve direcionar os seus esforços de comunicação, decoração,
música, preço, e lista de serviços pensando em um público específico.
Quem quer atender todo mundo tenta agradar todo mundo, e só se dá
mal.

Junto com o público que você escolher, você também deve pensar em
um problema que ele vive e que você pode resolver.
Isso vai diferenciar você dos outros 3 milhões de profissionais de beleza do
Brasil. Se todos oferecem “corte de cabelo”, qual é a diferença de um para
o outro?

Talvez você pense, “atendimento”, “preço”, “localização” ; ótimo, o
caminho é esse mesmo.
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O mais importante é você pensar no seu público alvo e quais são seus
problemas.

Por último você deve pensar no visual da sua marca.
Exemplo: “meu público são homens na casa dos 40 anos, solteiros,
empresários, estilo social, amante de esportes e de moto.”

A sua logo vai ser uma caveira com uma navalha? Quantas marcas assim
você já não viu? Você vai escolher um ponto sem lugar para estacionar,
você vai vender skol latinha?
Percebe como as respostas se tornam mais óbvias quando você já
escolheu um público?

Montando o público alvo.

Se você já está com a empresa funcionando, o público que você atende é
o seu público alvo, mesmo que você não goste desse público.

Vou explicar melhor. Se você montar um ambiente muito colorido, e
espalhafatoso, você vai atrair um tipo de pessoa e afastar outro tipo, as
pessoas que são mais sérias, por exemplo.
Isso é definir público alvo.

Se você cobrar 20 reais num corte você afasta as pessoas que podem
pagar 60, 100, 200 reais — mas atrai as pessoas que só estão dispostas a
pagar mais barato.

Então, se você já tem um público, mas não está satisfeita com os lucros e
comportamento desse público, você ainda pode mudar.
E se você vai montar o seu espaço ainda, lembre-se, público-alvo é
objetivo e não restrição. Posso ter um foco para mulheres acima de 40
mas receber clientes adolescentes. Enfim, você entendeu.
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Hora de pegar um papel e escrever comigo as características do seu
público-alvo :

a. Gênero, idade, formação escolar, estado civil.

b. Mora perto? Se mora longe, vem de carro?

c. Visita recorrente ou de passagem..

d. Percepção própria: sempre se acha linda, se acha linda só
produzida, mesmo produzida tem dificuldade de se ver linda.

e. Frequência de visita: só vai ao salão em último caso, não vive sem
salao, meio termo.

f. Momento de vida: recém-casado, solteira, pais, esperando bebê,
não possuem filhos?

Seja a solução de um “problema”.

Essa é a parte mais importante de uma empresa que cresce.
Pense em qualquer empresa que cresceu. Você consegue lembrar qual a
principal característica dessa empresa? Se sim, você está olhando para a
solução que essa empresa encontrou para um problema do público alvo
dela.

Quando todos os salões vendem apenas “corte feminino”, ou quando as
barbearias vendem “corte e barba”, o foco do cliente será o menor preço.

Vamos pensar no seu salão e como você pode aplicar esse conceito.
Seu público são mulheres de 40 anos que trabalham em escritórios.
Essa mulher precisa de se sentir empoderada, respeitada, feminina num
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ambiente masculino, desejada pelo marido. São esses os “problemas”
que você soluciona.

Você não vende escova por R$60 reais. Você vende respeito, feminilidade
e empoderamento, através da escova.
O serviço deve ser apenas uma ferramenta para uma conquista maior.

Ninguém acorda querendo cortar o cabelo ou fazer a barba, como motivo
final.  As pessoas buscam sentir algo quando compram os seus serviços.
É esse sentimento que você deve vender.

Hora de pegar um papel e desenhar os problemas do seu público-alvo :

a. Qual o “pecado capital” que move o seu público-alvo no dia-dia?
- Vaidade, Orgulho, Avareza e Luxúria.

b. Qual o “pecado capital” você quer despertar no seu público?
-  Vaidade, Orgulho, Avareza e Luxúria.

c. Qual o maior sentimento que ele sente quando você finaliza o
serviço?

d. Escreva outros problemas do dia a dia do seu público-alvo e
possíveis soluções (mesmo que você não vá criar essas soluções
agora).

e. Faça perguntas para o seu cliente:
- O que você mais gosta no nosso serviço?
- Se fosse 10% mais caro, você ainda viria aqui?
- Se mudássemos de região, você ainda viria aqui?
- Você sente que somos úteis na sua vida?
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- O que você busca em uma empresa?
(conforto, comodidade, preço, localização, segurança,
credibilidade, qualidade acima da média)

Essas perguntas são fundamentais. Imagine que seu público seja de

mulheres casadas. Você pode ter um pacote de serviços chamado
“Sedução”, ou “Apimenta Casamento”. Todo mundo sabe que depois de
alguns anos o fogo no casamento tende a esfriar.
É uma solução para um problema do seu público.

Se preocupe com a marca.

Chegamos no momento chave, agora você vai mostrar para o mundo
quem é o seu público e qual é o problema que você resolve. Como você
faz isso? Através da sua marca e da sua comunicação.

Pense em qualquer empresa grande. Você consegue perceber nelas,
todas essas características que estamos trabalhando.

A sua comunicação irá atrair o seu público alvo de uma forma natural,
sem você precisar dizer que ele é o seu público.
Atenção! Se você fez todos os exercícios, e mesmo assim você está
atraindo o público errado, significa que você precisa ajustar essa última
parte, que é a comunicação na marca.

Agora você vai poder agrupar todo o conhecimento que desenvolveu ao
longo de nossa jornada juntos aqui e finalizar com chave de ouro.
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Hora de pegar um papel e desenhar as características da sua marca :

a. Paleta de cores.
Sua marca será direcionada para mulheres jovens? Homens
formais? Jovens modernos? As cores devem conversar com o
público. Use as ferramentas abaixo.
https://www.canva.com/colors/color-palettes/
https://coolors.co/generate (esse altera as oções quando você
aperta “espaço”)

b. Personalidade.
A sua marca será descontraída, séria, elegante, descolada,
engajada em causas sociais, inovadora, conservadora? Pense que é
como se ela fosse a representação do seu público.

c. Tom de voz.
É a sua personalidade se comunicando. Se a marca é descontraída,
os textos e vídeos devem ser assim também.

d. Decoração.
Você já sabe, a decoração deve conversar com o público e seguir a
personalidade da marca.

e. Locações especiais (berçário, estacionamento, bar, cafeteria, mesa
de jogos, etc.)

f. Serviços.
Quais serviços o seu público precisa mas não sabe ainda? Será que
o empresário sabe que precisa do “Barba de autoridade”,  um
combo de: barba navalha, barboterapia, massagem e hidratação?
Crie os serviços de acordo com o público.
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g. Preços.
Nem sempre cobrar barato é o certo. Se seu público pode pagar
mais, cobre mais. Assim você delimita cada vez mais e se posiciona
melhor.

h. Vestuário da equipe.
Você já sabe, o vestuário deve conversar com o público e seguir a
personalidade da marca.

Instagram.

Existe uma verdade que você precisa saber: nem todos grandes nomes do
mercado usam essas regras que vou te mostrar aqui, mas, todos eles
usaram essas regras um dia.
Ou seja, primeiro faça o feijão com arroz, depois você pode inovar.

Vamos organizar cada elemento do seu perfil agora, assim você se
tornará ainda mais profissional. Esse profissionalismo irá atrair novos
clientes, indicações e fidelizar os seus clientes atuais.

Você já está muito mais capacitado do que quando nós conhecemos.
Agora você vai aplicar tudo que já vimos nos próximos passos. Vamos lá!

Perfil pessoal ou da empresa?

Se você é ativo nas redes sociais, já deve ter visto de tudo. Empresa com
perfil pessoal, gestor com perfil de empresa e perfis que são tudo — e
nada — ao mesmo tempo.

Existem 3 tipos de perfil: o usuário comum, que apenas consome
conteúdo;
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a marca pessoal, que são os influenciadores, celebridades e os donos de
pequenas empresas; e por último as marcas institucionais, que são as
grandes empresas como Itaú, Coca, Apple.

O usuário comum pode publicar o que quiser, quando quiser, e se não
quiser publicar nunca, tá tudo bem. Não é o seu caso. Esse tipo de perfil
não possui relatórios e nem possibilidade de criar anúncios.

O perfil de marca pessoal é o mais conhecido. Precisa ter consistência nas
publicações, equilíbrio entre pessoal e profissional, e comunicação. Aqui
você conta sua história, mostra suas dificuldades, sua personalidade e o
seu dia a dia como empreendedora.

O perfil institucional é o da empresa, que mostra o dia a dia da equipe,
depoimentos, campanhas, etc. Para esse perfil existir, a empresa precisa
conseguir produzir conteúdo regular sem depender de você.

Se você é ou tem uma empresa pequena, que não tem capacidade de
produzir conteúdo sem a sua presença, o seu perfil deve ser apenas
marca Pessoal.

Se não tem uma pessoa, o dia inteiro, apenas pensando e produzindo
para as suas redes, utilize apenas um perfil, o de marca pessoal.
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Hora de configurar:

Em configurações, encontre Conta e toque em Mudar tipo de conta.
1. Escolha a categoria Empresarial, ou Empresa.
2. Pronto! Agora você tem uma conta empresarial do Instagram.

A Bio perfeita.

Se você sente um frio na alma só de pensar na sua bio do Instagram, fique
tranquila. A partir de agora isso não será mais um problema pra você.

A bio perfeita tem uma apenas uma função: criar desejo.
Fim.
Parece simples né? E é mesmo.

Você precisa se preocupar mais com “o que não fazer na bio”, do que com
o que você coloca nela. Você vai apenas informar o que você faz de
forma direta e facilitar a compra do seu serviço.
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Independente se o seu perfil será misto ou apenas empresa, você é uma
marca. Então não fale essas coisas pessoais na sua bio:

“Aquariana, amante do sol, mãe do príncipe Enzo ☮”
e um emoji de mandala.
“Casada, viver é maravilhoso, mãe de pet, me respeite e será respeitado”.
Isso não gera interesse em conhecer seu serviço.
Ao contrário, diminui seu profissionalismo.

Uma bio perfeita tem até 3 linhas e um link. Cada uma dessas linhas deve
conter uma informação; que leva para a próxima linha — que leva para o
seu link de agendamento de serviços. Além disso, inclua também o seu
endereço.

Nessa estrutura é importante você deixar claro o que você faz, quem é o
seu público, qual é o problema que você resolve e como a pessoa
compra.

Por exemplo:
“Ajudamos homens independentes a construir uma imagem de respeito.
Agende agora sua transformação com nossos especialistas.
👇 (link de agendamento online)

Vamos fazer com um público diferente.

"Transformo a sua imagem através das sobrancelhas.
Sua segurança, sedução e beleza precisam ser mostradas.
Escolha o melhor horário para essa mudança.”
👇 (link de agendamento online)
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Sua vez:
a. Qual a transformação que você oferece?
b. Qual é o desejo do seu público?
c. Faça uma chamada para o agendamento.
d. Você já tem um link de agendamento online?

Feed simples e que vende.

Você pode achar lindo um feed com 1000 posts. Mas você já parou pra
pensar quantos posts um novo visitante do seu perfil realmente vê?
Em média 4 é no máximo 9. Esse é um dado do próprio instagram.

O que isso significa? Que você não precisa se preocupar em ter 300 posts
antes de começar a divulgar o seu perfil, ou anunciar.
Você precisa se preocupar com 9 posts, bonitos e bem produzidos com
estratégia.

Se o seu feed é um mar de fotos de cabelo, ou de barba, ou de unhas, ou
de antes e depois, saiba que você é só mais um entre 1 milhão de perfis de
beleza.

Para simplificar e ainda assim ser interessante, quero que você se
preocupe com apenas 3 tipos de post nessa fase inicial.

Depoimentos. Antes e depois (sim, temos espaço pra eles) e fotos de
jornada.

É isso. Se você mesclar esses 3 tipos de posts, sem inventar muito, você
terá um feed bonito, bem informativo e interessante.
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Sua vez:

a. Depoimentos:
Peça para a cliente contar a história dela, porque ela gosta dos seus
serviços, como ela se sente depois que é atendida, a quanto tempo
ela é sua cliente. Capriche na filmagem, não faça uma gravação de
frente pra câmera, como se estivesse numa live.

Use um ângulo de entrevista, é simples mas dá uma cara muito
mais profissional e diferente.:

b. Antes e depois:
Aposte em efeitos de transição. Dê preferência para trends do TikTok
e do Instagram. Além de ser muito mais interessante do que fotos
estáticas, você consegue viralizar sua marca.

Veja esses exemplos aqui e aqui.
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c. Sua jornada pessoal:
A nossa história é única, é isso é muito interessante. Conte para as
pessoas quem é você e como você chegou até aqui. Mostre
hobbies, fotos descontraídas, conquistas,  e, se quiser, você com sua
família.

Stories para engajar.

Se você não é uma pessoa que gosta de passar horas postando
conteúdo, fique tranquilo. Você não precisa publicar 40 stories por dia.
Mas, pelos menos 5 você precisa.

A função dos stories é lembrar a sua audiência que você está ali.
Por isso o stories precisa ser interativo, pessoal.

Não fique somente compartilhando posts de frases que você gosta, ou
compartilhando todas as marcações que você recebe.

Você precisa aparecer, falar, se expor e ajudar.
Sempre que você publica um novo stories, ele pula pra frente na
sequência para os seus seguidores. Daí a importância de não postar
todos os stories na mesma hora. Se você não consegue criar ao longo do
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dia, reserve um momento para deixar tudo gravado, mas poste ao longo
do dia.

Vou deixar aqui uma estrutura sugerindo as 5 sequências para o dia. Não
se prenda a 1 stories por sequência, pode ter mais, principalmente se for
vídeo.  Você vai ver que é bem mais simples do que parece.

Sua vez:
a. Manhã

Dica de penteado, maquiagem, ou barba, antes de sair de casa.

b. Manhã
Abrir uma caixinha de perguntas sobre a principal do do seu cliente.
“O que deixa com autoestima baixa?” “O que você faz para se sentir
seguro?” Vá respondendo e comentando ao longo do dia.

c. Almoço
Chegando na empresa, brincando com os colaboradores,
mostrando o ambiente, chamada para agendar com o link de
agendamento online.

d. Tarde
História de transformação de cliente, se tiver depoimento gravado
compartilhe, antes e depois pode ser compartilhado também.

e. Noite
Mostre um pouco da sua rotina. Jantando, vendo filmes, fazendo
academia, planejando contas, pagando comissões.
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Veja como inserir link de agendamento nós stories:

Em figurinhas, encontre a tag de Link.
1. Na url coloque o link do seu agendamento online. (se for Frizzar é

bem simples.)
2. Coloque a frase de chamada para o cliente agendar. Pronto!

Destaques para, bem, se destacar.

Assim como a Bio, os destaques são feitos para os novos visitantes.
As pessoas que já te seguem, raramente vão acessar esses ícones.
A função dos destaques é resumir o que você quer que o novo visitante do
seu perfil saiba, de forma rápida, antes que ele vá embora.

Não polua os seus destaques com 15, 20 stories cada.
Seja bem direta para que o novo visitante queira ver o próximo.

Para montar o destaque separe um dia para gravar os vídeos e separar os
stories que você vai precisar. Também é interessante que você coloque
uma capa bonita, com as cores da marca, para simbolizar aquele
destaque.
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Vou deixar aqui uma estrutura sugerindo 5 destaques: Boas vindas,
Serviços, Depoimentos, O Espaço e novidades. Em todos os destaques
coloque um link de agendamento no primeiro stories.

a. Boas vindas:
Grave um vídeo falando diretamente com a pessoa que clicou ali.
"Olá, minha querida (se seu público é de mulheres), que bom que
você clicou aqui nas boas vindas.”

A partir daqui você conta, de uma forma bem breve, quem são
vocês, e o problema que você resolve. Por último, você convida a
pessoa para seguir o próximo destaques, que é o de serviços.

b. Serviços:
Se você conseguir manter a estrutura de falar com a pessoa será
perfeito — vai parecer que é uma conversa.
Apresente os 3 principais serviços que você tem, e conte porque eles
são incríveis. Chame a pessoa para conferir os depoimentos, que é o
próximo destaque.

c. Depoimentos:
Aqui você pode compartilhar os melhores trechos de depoimentos,
não abuse de muitos stories para não ficar chato. No último stories
você aparece chamando a pessoa para conhecer o espaço, com o
link de agendamento.

d. Espaço:
Agora você vai falar sobre o espaço físico, se tem garagem, mesa
de sinuca, mostra o bar, a mesa de massagem; você vai criar
desejo no seu novo visitante. Finalize dizendo que vai ser um prazer
receber ela, deixe o link de agendamento, e diga que vocês estão
sempre com novidade. No próximo destaques ela pode conferir.
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e. Novidades:
Aqui você inclui as campanhas ativas e lançamentos de novos
serviços. É importante manter sempre atualizado. Assim você deixa
o seu perfil “vivo”.

Link de agendamento é a nova tesoura, você precisa ter.

Se você já tem link de agendamento, pode pular essa parte, mas sugiro
que você olhe os planos da Frizzar e os benefícios. Existem outros sistemas,
mas a Frizzar é a única Plataforma de Crescimento do mercado de
beleza;

Se você ainda não tem, você precisa parar de ser birrenta. Desculpa a
sinceridade, mas é a única explicação pra você ainda não ter um sistema
de gestão, ou de agenda online.
É birra.

Há uns 5 anos, quando o agendamento online começou a ser lançado, eu
até iria concordar com você, se você me dissesse que as clientes não
usam celular, não agendam online.
Mas que ver como, hoje, isso não faz mais sentido?

O brasileiro é o povo que mais usa o celular no mundo, são 8 horas diárias
conectado. As ferramentas mais utilizadas são: whatsapp, facebook,
instagram, e aplicativos de banco. Tem mais celular do que gente, no
Brasil. Ou seja, 100% do seu público utiliza celular.

Meu último argumento pra você, sobre “marcar e pedir coisas online”.
Quando está com fome, seu público liga para a pizzaria ou pede online?
Quando precisa ir para o aeroporto, eles ligam para a central de taxi ou
pedem online?
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Para comprar passagem, eles ligam no guichê da TAM ou compram
online?

Seu público está 100% acostumado a pedir tudo online, não existe
nenhuma razão pra você não oferecer essa facilidade.
Até porque, o tempo que vai te economizar é gigantesco.

Acha que é difícil para o seu cliente agendar online?

Dá uma olhada aqui então:

1. O cliente seleciona a categoria e o serviço.
2. Os profissionais que atendem irão aparecer, ele seleciona um.
3. Ele seleciona o dia e um horário disponível.
4. Faz o login. Fim.
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Whatsapp.

Assim como você precisa ter a sua conta no Instagram convertida para
conta empresa, você precisa fazer a mesma coisa com o Whatsapp.

Além de ser muito informal, manter todos os contatos e a comunicação
no seu número pessoal, você perde várias ferramentas interessantes que
o Whatsapp Business possui.

Não é nada legal uma cliente mandando mensagem pra você no
domingo, que você está com sua família, e te cobrando resposta só
porque você está online, concorda?

É por isso que é fundamental, para o seu crescimento, você separar as
coisas desde sempre. Suas clientes já estão acostumadas com o número?
Sem problema. Compre um número novo, transforme ele no seu pessoal, e
mantenha esse para sua empresa — desde que você use ele no
Whatsapp Business.

Neste capítulo vou te mostrar como utilizar o business de forma
inteligente. Com as ferramentas corretas, você tende a ganhar muito
tempo, e ser mais produtiva.

Migrando para Whatsapp business.

O primeiro passo é decidir se você vai manter o seu número apenas como
pessoal, ou se esse número será o da empresa. Depois de decidido você
deve comprar um novo chip, para realizar a outra função.
É possível ter os dois apps instalados no mesmo aparelho
— o Whats pessoal e o business — essa é outra vantagem dele.

Feito isso, você já pode fazer o download do whatsapp business na loja de
apps do seu celular. Muitas pessoas se confundem sobre os contatos
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cadastrados.  Os contatos que você tem estão registrados no seu
aparelho mesmo, eles vão aparecer independente do app que você
estiver utilizando..

Caso você só tenha espaço para um chip no seu celular, não se preocupe.
Você vai colocar o novo chip somente para fazer o login no whatsapp,
depois você pode voltar com o chip antigo, e ele funciona normalmente.

A última coisa que você deve fazer, para melhorar ainda mais a sua
comunicação, é deixar o seu whatsapp da empresa conectado ao
whatsapp web. Aquele no computador.

Pra fazer isso você abre um novo navegador no seu computador, e acessa
o link: https://web.whatsapp.com . Alí tem uma explicação simples de
como se conectar.

Recapitulando:

1. Decidir se o novo número será o pessoal ou business.
2. Comprar o chip e ativar o novo aplicativo no celular.
3. Conectar o whats business no computador da empresa.

Configurações extras.

Não vamos falar de todas as configurações básicas, certo? Afinal esse não
é um curso de whatsapp. Você já sabe que tem que colocar a sua logo, o
nome do salão, o endereço, vincular instagram e a categoria. Etc.

Quero te apresentar outras possibilidades que talvez você não conheça.
Em Ferramentas comerciais > Perfil,  você vai ver algumas opções para
deixar seu perfil mais profissional.
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a. Descrição da empresa:
No primeiro item você deve colocar a descrição da empresa.
Lembre-se, precisa ter uma chamada para ação. Minha sugestão é
que você use o mesmo texto que você colocou na sua bio do
instagram, que nós criamos juntos aqui.

b. Sites:
Aqui você reforça o seu link de agendamento online. Perceba que a
chamada da descrição leva para o cadastro do teste. Esse é o link
que está na aba “sites”.
Quanto mais fácil for para o seu cliente agendar um horário, sem
que ele tenha que esperar, e sem que você tenha que ficar trocando
mensagens, melhor.

c. Catálogos:
Nessa aba você pode aproveitar as ideias que utilizamos para criar
os destaques do instagram. A única diferença é que são apenas
imagens. Então coloque os depoimentos em texto, e as
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transformações coloque em fotos.
Monte categorias diferentes: Serviços, Depoimentos, Espaço. Não
coloque mais do que 3 fotos em cada catálogo, e em todos coloque
o seu link de agendamento.

Mensagens automáticas.

Quando alguém  manda mensagem para o seu número comercial, ela
pode querer duas coisas: pesquisar preço ou agendar um horário. Para
as duas opções você tem que ser rápida na resposta. Ninguém gosta de
ficar esperando. Mas você não pode responder rápido se você está
atendendo e as respostas dependem de você.

Ou pior, a cliente que manda uma mensagem no domingo, mas você só
abre o whatsapp do salão na terça.

Para isso existem as mensagens automáticas.
Mas antes de mostrar as opções, preciso te ensinar a montar essa
mensagem. Você deve ser breve, profissional, atenciosa e ter uma
chamada para ação.

a. Breve:
No máximo 5 linhas de texto. Faça o teste algumas vezes antes de
finalizar essa etapa. Caso passe de 5 linhas divida em 2 parágrafos
o texto.

b. Profissional:
Seguir a sua linha de comunicação que definimos lá na primeira
etapa.  Mas sempre, sempre, esteja atenta ao bom português e a
escrita correta, mesmo que a sua linha seja informal. Ninguém gosta
de ficar lendo abreviações e de ser tratado de forma infantil.
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c. Atenciosa:
Deixe claro que o cliente não precisa esperar até terça-feira, ou
você finalizar o atendimento, ou você acordar, ou terminar de dar
banho nas crianças, para que ele possa ter a dúvida respondida.

d. Chamada para ação:
Dê opções para que ela possa ter o problema resolvido.
Por exemplo, manter um link de agendamento, ou até mesmo um
link para o seu instagram, deixando claro que lá ela pode ver
depoimentos e serviços que você já realizou.
Escolha apenas 1 link, é hora de simplificar a vida da cliente.

Agora que você aprendeu a montar uma mensagem objetiva, você terá
dois campos para utilizá-la. As mensagens de saudação e as mensagens
de ausência. Você não precisa fazer nenhuma alteração na mensagem
que você já montou.  Minha sugestão é que você mantenha as duas
ativas, é a de ausência você deixe como “Enviar Sempre”.

Recapitulando:

1. Seja breve. Até 5 linhas ou 2 parágrafos de 3 linhas.
2. Escreva as palavras da forma correta, sem abreviações seguindo

sua comunicação.
3. Dê opções para a cliente, sabendo que você não pode responder

24/7.
4. Faça a chamada para esse próximo passo. Seja o agendamento ou

o seu instagram.
5. Ativar as mensagens e colar o texto.
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Usando as etiquetas de forma inteligente.

Talvez você não saiba, mas o whatsapp tem uma forma de você
classificar seus clientes. Organizá-los. Separar eles em grupos.
Você faz isso através das etiquetas.

Antes de ir para a configuração de fato, quero te apresentar a ideia geral.
Imagine se você conseguisse saber quais são os clientes que fazem
aniversário esse mês.
Ou quais são os clientes que estão com cobrança em aberto. Ou se você
tem parceria com um clube, e precisa cobrar diferente. Ou os clientes que
vieram ao salão pela última vez lá em março, e nunca mais voltaram.
Ou se é a primeira visita daquele cliente!

Seria ótimo, certo?
Pois é, você pode fazer isso. E é o que você vai aprender agora.

A primeira coisa é pensar nos grupos que você quer criar. Dos exemplos
que eu trouxe aqui, esse são os mais práticos: aniversariantes do mês,
última visita, débito e novos clientes. Comece por eles, e, se você se
adaptar, depois você cria outros grupos.

Certo. Então no grupo de aniversariantes você tem 12 possibilidades, uma
para cada mês do ano. A mesma coisa será para a etiqueta de última
visita, uma para cada mês.
Para não misturar as duas categorias, use emojis:

a. Aniversariantes:
“🎁Janeiro”, “🎁 Fevereiro”; até dezembro.
Você cria essa etiqueta uma vez e nunca mais precisa mexer.
Coloque todas as etiquetas de aniversariantes na mesma cor.
Etiqueta rosa.
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b. Última visita:
“Janeiro”, “Fevereiro”; até dezembro.
A manutenção desta etiqueta é um pouquinho mais trabalhosa.
Você terá que remover a antiga e adicionar a nova quando o cliente
for atendido. Controlar a frequência dos seus clientes é
extremamente importante. Etiqueta verde.

c. Clientes em débito:
Esse é literal. Não preciso explicar. Apenas uma dica: não use o
nome da etiqueta como “caloteiro”, “devedor”, ou coisas que
denigrem o cliente. Além de ser amador, isso pode gerar processos
contra você, caso o cliente veja.

“Em aberto” é um bom termo para você utilizar. Assim que ela fizer o
pagamento, remova a etiqueta. Use o vermelho.

d. Novos clientes.
Use essa etiqueta sempre que um novo cliente mandar mensagem
pesquisando sobre preços, serviços, ou fizer um agendamento.
Assim toda a equipe consegue saber que é uma nova cliente sendo
atendida e pode se esforçar mais para conquistar sua fidelidade.
Depois que ela pagar, remova a etiqueta de novo cliente e coloque
a de última visita. Etiqueta azul.

Para criar as etiquetas:

1. Ferramentas comerciais > Etiquetas.
2. Adicionar nova etiqueta.
3. Na conversa, clique no nome do contato e depois em etiquetas.
4. Selecione a etiqueta que você quer aplicar ou remover.
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Estratégias de crescimento.

Parabéns! Agora você está com toda a base construída.
Já definiu o seu público-alvo, os problemas que você resolve e a sua
comunicação.
Deixou o seu perfil do instagram prontinho pra receber novos clientes e
configurou o seu whatsapp para ter uma comunicação cada vez mais
profissional.

Agora quero te apresentar algumas estratégias que utilizamos para
fidelizar, conquistar e manter os clientes. Essas estratégias eu apliquei
junto com mais de 500 donos de salão e barbearia e todas elas são
validadas com resultados.

Se você aplicar cada uma delas, ou todas elas, com certeza você terá
resultado de crescimento e fidelização. Se precisar de ajuda na hora da
aplicação pode falar comigo no instagram.
É só procurar por @caiofortes_ .
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Programa de fidelidade.

A melhor forma de recompensar um cliente é com um programa de
fidelidade. Quem não gosta de receber uns pontinhos, ou milhas, toda vez
que compra no crédito, não é mesmo?

É isso que um programa de fidelidade cria. A sensação de recompensa e
de prazer ao comprar. Um bom programa de fidelidade distribui pontos
não só por compra de serviço, ou produtos — mas também por outras
ações em que o salão sai ganhando.
Por exemplo: indicação, agendamento nos dias mais fracos,
agendamento online, responder pesquisa de satisfação, visitar no dia de
aniversário; entre outras várias ideias.

Cada uma dessas ações pode se transformar em ponto para sua cliente.
Se uma cliente tem vários pontos, ou desconto, para resgatar, onde você
acha que ela vai querer marcar todos os serviços? Além de tudo, é um
sinal de que a empresa se preocupa com o cliente e continua crescendo.

Se você quiser saber mais sobre os diferentes modelos de plano de
fidelidade que nós sugerimos você pode ler esse material aqui:

Para criar um programa de fidelidade:

1. Selecione os serviços e produtos que você vai dar pontos.
2. Escolha as ações que se o cliente fizer ele ganha pontos.
3. Determine quanto vale cada ponto (minha sugestão é: 1 ponto vale

1 real).
4. Determine quantos pontos ela ganha em cada serviço, produto e

ação.
5. Use uma ferramenta para controlar os pontos. Pode ser excel, ou o

sistema.
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Anúncios inteligentes.

Você já deve ter feito ou recebido anúncios nas redes sociais, certo?
Então, com certeza, você já recebeu um anúncio que não tinha nada a ver
contigo.
Que nem fazia sentido ele aparecer pra você. Por exemplo, camisa social
masculina, se você é mulher (e solteira). Ou inauguração de uma nova
padaria, só que de outro estado; a mais de 1000 km de onde você mora.

E com certeza você já passou pelo oposto: recebeu um anúncio de um
produto que você estava precisando muito, ou que você entrou no site da
empresa e ele não parou de aparecer pra você. Ou então daquela viagem
que você sempre quis, e está chegando seu aniversário.

O que isso tudo significa? Que a rede social é extremamente eficiente em
entregar o anúncio para as pessoas certas. Desde que o anunciante
saiba quem são essas pessoas.

No segundo exemplo está claro que os anunciantes conseguiram
desenhar certinho quem é o cliente deles. Os gostos, a região em que eles
moram e o que eles estão buscando na internet.

Já o primeiro exemplo não. O anunciante parece que só apertou o botão
de impulsionar e rezou para dar certo. Você já fez isso pelo menos uma
vez, fala a verdade.

Agora que você já desenhou o seu público alvo, essa parte vai ser muito
mais fácil pra você.
Como eu disse, esse não é um curso de “como criar anúncios passo a
passo”. Aqui estou te mostrando parâmetros que você não pode deixar
passar batido.
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Para criar os anúncios inteligentes:

a. Região:
Se você atende em bairro, diminua o raio do seu anúncio para até 10
km do seu salão
.

b. Faixa etária
Para ser mais certeira ainda, seria interessante você olhar para a
sua base de clientes e tentar descobrir a média de idade deles.
Assim você teria 100% de certeza de qual é a faixa etária do seu
público. A única coisa que você precisa evitar, é manter a faixa
etária de 18-64 anos.

Eu sei que essa é a sua vontade, mas a sua verba é limitada, então
você precisa ser um raio laser no público certo. Não deixe mais do
que 20 anos de faixa etária. Exemplo: de 24 a 44. Quando você
diminui o raio da faixa etária você aumenta sua chance de trazer o
público certo.

c. Interesses
Na hora de criar o seu anúncio, você pode escolher mostrar seu
anúncio para pessoas que gostam de futebol, ou que acompanham
algum time específico. Ou que são de determinada classe social.
Interessante né? Aqui você vai colocar várias das características
que escolhemos lá na fase de desenho do público alvo.

Recuperação de clientes.

Sempre que alguém reclama que está sem dinheiro, ou que precisa de
novos clientes eu faço a seguinte pergunta: qual o tamanho da sua base,
e quantos clientes estão há mais de 30 dias sem retornar?
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Muitas vezes esse dado é ignorado. Seja porque você está o dia inteiro
focada em atendimento, ou até mesmo porque o único controle que você
tem é o caderninho, ou no máximo as conversas de whats.

É por isso que é tão importante controlar a frequência de cada cliente
individualmente.
Você viu uma forma de fazer isso, através das etiquetas. Na Frizzar essa
informação é dada automaticamente pra você, sem precisar anotar nada
o sistema te mostra o status de cada cliente e se está na hora de ligar
para recuperar.

Se você só controla a frequência no papel, ou etiqueta, você pode
simplificar a estratégia. A forma completa gera mais resultados, só que
ela é feita para quem já tem sistema.

A Estratégia Netflix:
⠀

Já percebeu como a Netflix quase sempre acerta nas sugestões de filmes
pra você, até mesmo baseado no dia da semana e horário?
É surpreendente, parece que ela te conhece melhor do que você mesma.
Essa é a sensação que você vai causar.
⠀

1. Conheça os hábitos do seu cliente
2. Humanize o contato.
3. Sirva à pessoa do outro lado.

⠀

O que você vai fazer:
Procure no seu sistema, ou anotação, os clientes que estão sem retornar
há mais de 30 dias.

Faça uma tabela com o nome do cliente, aniversário, o dia da semana, o
profissional favorito, e a hora, ou período do dia, que ele mais visitou o seu
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salão.⠀Verifique se o último serviço feito precisa de retoque ou se ela levou
algum produto que pode estar acabando.
⠀

Agora que você sabe qual serviço, qual horário, dia e profissional sugerir,
já pode entrar em contato com a cliente para agendar um horário.

Você vai dizer:
“Oi Marcela, como você está? Querida, eu estou entrando em contato
porque estou com um horário, (tal dia e tal hora ) com a (tal profissional),
e eu sei que esse é o horário que você gosta de vir fazer (tal serviço). Eu
posso reservar esse horário especial pra você? Te aguardo, beijos!”

Ofereça também deixar aquele produto reservado, o dela pode estar
acabando.
⠀

Se estiver na semana ou mês de aniversário dela aproveite para
surpreender. Mas nada de desconto; humanize as relações.
⠀

Promoções de ocasião.

Chegamos à última estratégia do nosso mapa.
Deixei a mais polêmica para o final, assim você não abandonava antes de
aprender tudo que já viu até aqui.

Você já deve estar cansada de ouvir que não deve fazer promoção, que
isso vai desvalorizar sua marca, que promoção é um crime contra sua
empresa. Mais ou menos.
Nem tão ao céu nem tão ao inferno. Sempre que houver uma
unanimidade sobre algum assunto, desconfie.

Chegou a hora de quebrarmos o tabu sobre as promoções.
Comemore, está liberado fazer promoção — mas não de qualquer jeito, e
nem sempre.
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O problema das promoções que 99% dos salões fazem, é que elas duram
tanto tempo que não são mais promoções, são só descontos, e descontos
sim são terríveis.

As promoções devem seguir algumas regras: elas precisam ter um
objetivo e uma meta interna, limite de compra, elas precisam de data
para iniciar e terminar, precisam de um motivo para acontecer e
precisam de uma oferta clara.

Vamos criar nossa promoção:

a. Objetivo e meta:
Alguns dos objetivos comuns são: injeção de caixa rápido,
conquistar novos clientes, aumentar a fidelidade dos clientes atuais,
apresentar um novo serviço ou produto e queima de estoque.
Existem outros, mas esses são os principais.

Depois de você definir o objetivo, você precisa determinar uma
meta. Se você quer novos clientes, quanto é a meta? Qual a meta de
faturamento que você busca? Sempre crie a meta.
Sem objetivo e sem meta você ficará perdida.

b. Limite de compra:
Toda promoção precisa de exclusividade, se não é só desconto.
Exclusividade vem de pouca disponibilidade. Você vai limitar o
número de vendas um pouco acima da sua meta.
Assim você cria a famosa escassez.

Importante: não venda fora do limite, mantenha a sua palavra.
Isso dá credibilidade.

c. Começo e fim:
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Ter data de início é importante para podermos criar antecipação.
Ou seja, vamos avisar por alguns dias, que no dia tal as vendas para
a nossa promoção vão iniciar.

Como avisamos que as vendas serão limitadas, as pessoas vão
começar a te pedir antes mesmo da data chegar. Mantenha o foco
e não venda antes e também não venda depois.

d. Motivo para acontecer:
Quando você está sempre em promoção, você nunca está em
promoção.
Pensa bem, mesmo quando você dá desconto, ainda tem gente
pedindo mais e mais. Não é verdade? Isso acontece porque na
cabeça dessa pessoa o preço da promoção já é o preço normal, e
ela vai pedir desconto sobre ele.

Por isso a promoção deve ser uma surpresa. Ela não pode acontecer
a todo tempo e precisa de uma razão. E se a razão for algo
inesperado é melhor ainda, pois assim você não fica presa ao
senso comum.

Todo mundo espera que você vá fazer uma promoção no dia dos
namorados, mas e se você fizesse a semana dos namorados, em
abril, por exemplo? E aí você cria o pacote ou escolhe alguns
serviços para o combo. O importante é ser imprevisível.

Para homens, podem fazer a semana de aniversário do motoqueiro
fantasma, se o seu público é esse, ou então aniversário do Don
Corleone, várias barbearias usam essa temática.
É fácil, é só fugir das datas tradicionais.
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e. Agora você vai reunir todas essas informações e montar a sua
oferta.
Lembre-se: pelo menos 7 dias antes de abrir para venda, você deve
começar a mostrar alguns daqueles serviços nos seus stories, assim
as pessoas criam interesse com antecedência. Na hora de fazer a
oferta você precisa reforçar o motivo, o prazo e o limite de vendas
que você vai fazer.
Pronto, você já pode fazer promoções o ano inteiro, sem se
desvalorizar e sem ser previsível.

Relembrando:

1. Escolha um objetivo e uma meta
2. Escolha um limite de vendas
3. Escolha uma data de início e fim (7 a 10 dias é um bom período)
4. Dê um motivo imprevisível para estar fazendo a promoção.
5. Monte sua oferta com antecedência criando vontade no seu

público.
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Agradecimentos!

A você que concluiu esse treinamento eu quero dar os parabéns, e dizer
que seguindo o nosso mapa, você tem tudo para
transformar seus clientes em fãs.

Em vários momentos você notou que eu falei da importância de ter um
sistema parceiro, para facilitar o agendamento online, agilidade nos
fechamentos e principalmente para te dar dados que ajudem a executar
as estratégias.

A Frizzar está dando de presente um cupom para você assinar com 50%
na primeira parcela; independente do plano que você escolher.
É só digitar o código MAPA, no momento do cadastro.

Meu conselho, não queira economizar no sistema, ele será o seu maior
aliado ao longo do seu crescimento. Sobre o checklist, sempre que você
concluir uma fase eu gostaria que você compartilhasse e me marcasse
nos stories @caiofortes_ , eu quero acompanhar e ajudar no seu
crescimento. Se você tiver dificuldade para implementar eu vou poder te
ajudar com facilidade.

Sua opinião é muito importante. Por favor, faça a avaliação do mapa aqui.

Por último. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de perder dinheiro
arriscando, não tenha medo de pensar grande demais.
Tenha medo do que pode acontecer se você não fizer nada de diferente.

Te desejo muita sorte e sucesso na sua jornada.

Um grande abraço do seu amigo
Caio Fortes.
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