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Se você quer ter 100% de aproveitamento
do curso, siga as etapas do check-list abaixo:

Avise quem mora com você que você está fazendo um 
curso, assim você evita distrações durante as aulas.

Tenha um lugar para fazer suas anotações e anote
todos os insights. Iremos responder perguntas no final 
da aula.

Faça de tudo para não perder nenhuma aula. Assim, 
você conseguirá acompanhar toda sequência lógica do 
curso.

Se perder alguma aula, não falte no dia seguinte, pois no 
início iremos sempre recaptular os tópicos estudados.

Comprometa-se a colocar a mão na massa! Quem 
conhece as brabas da Bola de Cristal sabe que a gente 
ensina conteúdo que faz diferença na prática!

Relaxe, o Instagram Lucrativo é um ambiente de 
aprendizado! Estamos muito felizes que você já deu esse 
primeiro passo!

AULA 1 - 05/07 
Passo a passo para 

vender todos os dias 
com o Instagram e 

dobrar o seu 
faturamento

AULA 2 - 06/07 
Como criar o seu

diferencial e esmagar 
a concorrência

AULA 3 - 07/07
Como fazer 10 

formatos de posts 
impossíveis de serem 

ignorados

AULA 4 - 08/07
O segredo para

ganhar seguidores 
que realmente 

compram de você

Programação do curso



O primeiros passos de um perfil de sucesso

1. Tenha um perfil comercial
2. Escolha um @ fácil de ser identificado pelo público (evite repetições de letras 
e nomes muito grandes)
3. Otimize esse perfil com foto (ou logo) + biografia de qualidade. Encare essa 
parte como seu cartão de visitas.
4. Tenha de seis a nove posts prontos para começar a se apresentar para as 
pessoas! 
5. Use os amigos e família como sua primeira base de seguidores.
6. Divulgue seu perfil no off-line: seja no boca a boca, no cartão de visitas ou 
outros materiais físicos.
7. Apaixone-se pelo seu produto e saiba os significados por trás dele. 
8. Produza posts focados nos seus possíveis clientes, incluindo conteúdos que 
apresentem seu negócio e mostre seu diferencial perante aos concorrentes. 
Além disso, pense em ajudar as pessoas que estão ali com você! 
  Acabamento  
  Jeito de atender os clientes 
  Fornecedores 
  Poder transformador de produto 
  Ensinar algo útil ao seguidor relacionado ao seu nicho 
9. Tenha periodicidade na produção para conseguir usar os algoritmos a seu 
favor. 
10. Ative os stories e promova uma conexão emocional com seus seguidores.
11. Organize os destaques, pois as pessoas irão maratonar seu conteúdo assim 
que entrarem em seu perfil.
12. Estabeleça uma relação com seu público e pergunte sobre suas 
necessidades, dores e desejos.
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