AULA 1

Primeiros passos
como social media

@intensa

Que alegria estar aqui com vocês hoje, inconformados!
Vou explicar com vai funcionar a nossa semana de aulas.
Na aula de hoje a gente vai dar o primeiro passo na sua jornada de
liberdade. Esse é o passo mais importante e também o mais difícil.
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Na aula 2 vamos partir pra um conteúdo mais prático.
Vamos entender quem é o seu cliente, quais os tipos de cliente e o que o
cliente espera de você. É nessa aula que você vai entender como atender a
expectativa do seu cliente e ser um social media foda!
Na aula 3 vamos partir pra técnicas.
Vou te explicar todo o processo de trabalho de um social media e quais
habilidades você precisa dominar pra ter sucesso na profissão. Aqui as coisas
vão ficar mais claras e tangíveis. Você vai ter um mapa na sua mão!
E na aula 4... Ahhhh, a aula 4... Essa vai ser fogo no parquinhooo!
Vai ser a melhor de todas sem sombra de dúvidas.
Na aula 4 vou te contar como atrair clientes. Na minha trajetória social
media eu nunca fui atrás de um cliente. Eles que sempre vieram até mim e
eu vou te contar como você também pode fazer isso.
Essas 4 aulas são um curso preparatório que eu to disponibilizando pra você.
Essas aulas vão te preparar pro meu curso pago, que eu vou abrir as vagas na
quinta-feira: A Academia Social Media.
AAAAAAAAA TO MUITO ANIMADA PRA ISSO!
Mas no momento vamos focar nas nossas 4 aulas gratuitas aqui, ok? Mais pra
frente eu volto a falar da Academia Social Media e te explico como vai ser,
qual o preço e tudo que tem direito.
Mas deixa eu te falar... quer saber por que eu gosto tanto dessa profissão
social media? Porque quando eu escolhi ser social media, as coisas
mudaram pra mim. Quando eu decidi ser social media, eu escolhi pela
minha liberdade.

Hoje eu escolho o meu horário de trabalho.
Hoje eu escolho de onde eu quero trabalhar.
Hoje eu escolho qual valor eu quero ganhar.
Hoje eu sou livre.
Mas o primeiro passo pra essa liberdade foi o mais difícil. Vou contar essa
história pra você.
Como boa filha que sou, eu sempre ouvi os meus pais. Eles me falaram
que eu precisava fazer faculdade pra ter sucesso, e eu fiz. Eles me falaram
pra crescer dentro de uma empresa e que isso era ter sucesso profissional.
Então, eu fui lá e entrei.
Mas sabe o que aconteceu? Eu descobri que meus pais estavam errados.
Eu estudei durante 4 anos e, no final desses anos, eu estava vivendo isso
aqui:
eu gastava 4h do meu dia no transporte público indo até a empresa
que eu trabalhava
eu fazia o que os outros mandavam e não tinha voz dentro da
empresa que eu trabalhava
eu não gostava do trabalho que eu fazia dentro da empresa e aquilo
era um peso pra mim
e como se não fosse o bastante, eu ganhava pouco: R$1.600 por mês
No final das contas, eu estava infeliz. E foi então que eu percebi que isso
não é sucesso pra mim e não é o que eu quero pra minha vida.
E então eu falei pros meus pais: Eu ouvi vocês e fiz exatamente o que me
recomendaram, mas agora eu vou fazer do meu jeito.
Foi então que eu pedi demissão e decidir ser social media.

O que é social media?
Social media é o profissional responsável pela gestão dos perfis
de uma empresa nas redes sociais. Então, basicamente, como social
media, você tem a responsabilidade de traçar uma estratégia pro
Instagram do seu cliente ter os melhores resultados possíves.
E é você quem fará as postagens (imagem + legenda).
No momento em que eu tomei essa decisão e comuniquei meus pais, eles
acharam que eu estava louca. Pra eles, sucesso é ter salário fixo, receber
décimo terceiro e blablabla. E quando chegar a hora, você também vai ser
desencorajado por alguém a seguir nesse caminho. Sua família pode
achar que você não vai conseguir se virar sozinha, mas acredite: você vai.

No começo foi difícil? Foi. A gente se sente perdido e sozinho. Bate um frio
na barriga e a gente pensa "caraca, e agora?"
É nesse momento que muitas pessoas desistem e voltam atrás na
decisão delas. E é por isso que esse passo é o mais difícil e o mais
importante: você tomar a decisão de sair da zona de conforto e mudar sua
realidade.
Muitas pessoas acreditam que não são capaz e que não vão conseguir,
mas eu to aqui pra provar que é possível e que você vai sim chegar lá!
Como falei, nos primeiros meses foi difícil. Mas depois de um ano
persistindo, estudando e me doando muito, eu consegui. Depois de um
ano como social media eu estava:
controlando os meus horários e minha agenda
trabalhando de qualquer lugar do mundo
ganhando mais de 10 mil reais por mês
feliz pra cacete
Dá uma olhada nesses 2 gráficos pra você entender a transformação que a
minha vida teve:
Esses foram os meus 4 anos de
faculdade. Me formei e estava
ganhando R$1.600.

Esse foi o meu primeiro ano
como social media. Em 12 meses
eu estava ganhando 10 mil reais.

Agora entendeu por que eu to aqui falando TANTO sobre ser social media?
Eu quero que mais pessoas conheçam a liberdade e realização que essa
profissão pode proporcionar.
Se você também quer uma mudança como essa na sua vida, eu quero que
você fale em voz alta: ESTOU COMPROMETIDO! O MEU SUCESSO SÓ
DEPENDE DE MIM.

Mas não vale desanimar e voltar atrás, hein?
Pode ser difícil e confuso tomar essa decisão e dar os primeiros passos
rumo a sua liberdade, mas eu to aqui pra te ajudar nisso.
DEIXA A ZONA DE CONFORTO PRA TRÁS E CORRE ATRÁS DO LUGAR
ONDE VOCÊ QUER CHEGAR!
Eu poderia ter continuado na empresa que eu ganhava um salário fixo de
R$1.600. Poderia ter aceitado os benefícios, décimo terceiro e vida que
segue. Ali eu tava na minha zona de conforto.
Mas eu tomei a decisão e fui atrás da mudança. E quer saber? Eu faria isso
10x de novo se fosse preciso, porque a recompensa vale MUITO a pena.
Se você tá realmente comprometido com essa transformação que você
quer pra sua vida, então, agora quero que você faça um exercício pra
deixar registrado o dia que sua vida vai começar a mudar.

exercício
Pegue um papel e escreva a situação que você está hoje.
Pode falar tudo que vier na sua cabeça! Exemplo:
Estou trabalhando em uma empresa que não gosto. Ganho R$1000
por mês. Levo 2 horas pra chegar até o trabalho. Não ganho dinheiro
suficiente pra fazer as coisas que quero, como sair de casa ou viajar.
Estou infeliz, frustrada e desmotivada.
Pegou a ideia? Coloca pra fora tudo que tá se passando dentro de você e
qual situação você vive hoje. E quero também que você anote a data de
hoje pra deixar registrado o dia que você tomou a decisão de transformar
sua vida.
Agora quero que você anote tudo que você quer conquistar. Exemplo:
Quero ser minha própria chefe, ganhar R$10 mil reais por mês,
trabalhar de casa, ter muitos clientes, estar orgulhosa de mim e
feliz com meu trabalho.
Acredite: você vai conquistar o que quer que você escreva. Seu sucesso só
depende de você!
Vem comigo nas próximas aulas que eu vou te mostrar o caminho pra ser
um social media foda e conquistar tudo isso que você escreveu na sua lista
de sonhos e conquistas.
Na aula 2 vamos partir pra um conteúdo mais prático.
Vamos entender quem é o seu cliente, quais os tipos de cliente e o que o
cliente espera de você. É nessa aula que você vai entender como atender a
expectativa do seu cliente e ser um social media foda!
Te vejo lá!

