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Etapa 1

A primeira coisa é não querer se comparar
com os outros. “Ah, mas fulano investe
R$1.000… ah, mas o custo do lead de
ciclano é R$10,00”. Tem locais que
investem R$3.000 e vendem R$120.000. 
Tem locais que investem R$6.000 e
vendem R$120.000. Tudo depende. Não
crie sua verdade se você não tem ciência
de fato do assunto.

Etapa 2

Definir qual valor você irá investir mensalmente nas
plataformas (Instagram, Facebook, Google). Pense
em investir no mínimo 3 meses. No mínimo. Se você
definir que irá investir R$2.000/mês, já se programe
que você irá precisar de R$6.000 ao total de 3 meses.
É claro que o melhor dos mundos é que o
investimento do primeiro mês, já te faça começar a
colher frutos nas suas vendas. Contudo, se prepare
para o pior, mas espere o melhor.

A  E S T R A T É G I A  Q U E  F A Z  C O M
Q U E  N O S S O S  C L I E N T E S
F A T U R E M  A T É  3 X  M A I S
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Etapa 3

Entenda que o procedimento que você quer priorizar
nos anúncios, nem sempre é o que mais desperta o
interesse do lead (potencial cliente). Por exemplo: você
sabe que o Bioestimulador de colágeno traz muito
resultado, geralmente no longo prazo. Contudo, o lead
via de regra quer o resultado pra ontem. Então,
geralmente não é esse tipo de produto que será a isca
para captar a atenção dele. Diferentemente de um
Botox, ou uma Secagem de Vasinho - esses são
commodities no mundo de hoje e geralmente são
bem mais procurados do que Bioestimulador - por
exemplo. Deixe para você oferecer o Bioestimulador
no ato da avaliação propriamente dita. Esse é um
exemplo dado nossa experiência em atender mais de
20 clínicas.
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Etapa 4

Verifique com a sua agência quem irá fazer o criativo
(arte digital para o post). Não queira economizar e
você mesmo fazer isso se você não é profissional da
área. Cuide da parte que você é boa e terceirize o que
você não é, para quem sabe. Geralmente as agências
fazem as artes, e aí é que entra a sua expertise em
passar para eles a sua experiência técnica. Exemplo:
Público de Fios de Sustentação é geralmente um
público acima de 34 anos. Então, via de regra, não
adianta o anúncio desse produto impactar pessoas
que tenham menos de 30 anos. Entenda que não
adianta dar um tiro de canhão para matar uma
pessoa, mas sim, um tiro de 22, porém no coração do
inimigo. Entendeu? O exemplo do público dos Fios
de Sustentação não é uma verdade absoluta. Tem
que analisar quem é o seu público-alvo, onde sua
clínica está localizada, quem você quer impactar…
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Etapa 5

A agência leva o lead até o seu whatsapp
ou até o seu direct - por exemplo. Mas
quem vai fazer com que esse potencial
cliente vá até sua clínica é o seu
Comercial. Essa pessoa é fundamental
para o seu negócio. A agência vai cruzar a
bola, mas quem faz o gol é o Comercial.
Essa pessoa precisa ser treinada, pois ela é
estratégica no seu negócio.
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Abaixo revelamos a estratégia de anúncios que
nossos principais clientes têm sucesso. Isso vale
ouro!

O % acima será definido de acordo com a sua
realidade. Para saber isso, analise o seu faturamento
dos últimos 3 a 6 meses e veja quais procedimentos
são os carros-chefe. Trace o % de investimento sob
cada procedimento, de acordo com a sua estratégia.
Por exemplo: você sabe que o Corporal consome
geralmente muito tempo e o ticket é mais baixo,
por isso talvez a importância de você ter um bom
Profissional que consiga fazer um upsell.
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Outra coisa importante na sua estratégia são os
combos. Tenha combos que te possibilitem
aumentar seu ticket médio. Os combos podem ser
interessantes para anunciar também, mas depende
dos valores dos mesmos. Mesmo assim, caso você
não anuncie combos, tenha-os no seu portfólio
também, para que no ato da avaliação, o
Profissional possa oferecer os benefícios dos
mesmos.

Campanha de Reconhecimento de Marca

Essa campanha é muito interessante para você
aumentar o alcance da sua marca. Mais pessoas
poderão lembrar da sua marca em um momento
oportuno. Essa campanha não gera leads
imediatamente, mas no médio a longo prazo é
muito interessante. Utilize imagens e vídeos que
venham ficar na lembrança do lead. Aqui o foco não
é vender e sim ser lembrado. O custo dessa
campanha é muito barato, mas só vale a pena
investir aqui se você tem um orçamento que
consiga suportar sem pensar em captação de leads
de imediato.
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Campanha do mês

Tem que ser utilizada com cuidado pois o custo do
lead pode ser mais alto, uma vez que são
campanhas que mudam todo mês. As outras
campanhas geralmente já sofrem otimizações, o
que faz com que o custo do lead diminua.

Idade

É muito importante você ter em mãos a faixa etária
do seu consumidor versus o procedimento que ele
te compra. Essas informações são valiosas para que
a agência consiga mirar diretamente no seu maior
potencial comprador. Por exemplo: se você
historicamente tem clientes de Preenchimento com
a faixa etária de 20 a 35 anos - fale isso para a sua
agência.

Concorrência de temas

É importante que a agência faça anúncios
separados por tema. Um conjunto de anúncios para
Botox, outro conjunto para Preenchimento, outro
conjunto para Fios, etc. Se a agência colocar em um
conjunto apenas, criativos de Botox, Preenchimento
e Fios, por exemplo, você talvez não terá o resultado
esperado.
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A estratégia de anúncios

A maioria das pessoas atualmente utilizam o
WhatsApp para interagir entre si. Assim sendo,
priorize campanhas para esse destino. Mesmo que o
lead não te responda de imediato, lembre-se que
agora você tem o número do celular dela - isso é
valioso pois você pode ligar pra ela imediatamente
ou até acioná-la amanhã em outra oportunidade.
Os vídeos geralmente performam mais do que posts
estáticos. Vídeos que educam o lead, que lhe ensina
algo, faz com que esse lead chegue bem mais
qualificado. Isso vai facilitar a sua abordagem no ato
da avaliação ou da venda.
Temos casos que o mesmo vídeo, gravado com o
Profissional andando e gravado com o mesmo
parado, tiveram grandes diferenças na performance.
Então teste!
A dica é ter vários vídeos gravados. Cada vídeo deve
abordar um procedimento em específico. Ataque
uma dor em particular do seu público e mostre que
você tem a solução. Não queira falar de tudo no
vídeo e nem utilizar termos técnicos. Tenha um
microfone ao gravar seus vídeos. O custo de um
microfone de lapela é muito baixo, frente aos
benefícios que ele traz. 
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O lead releva quando o criativo é ruim, mas quando
o som é ruim ele geralmente não releva. Tudo é
teste, mas geralmente é assim que funciona.
Os vídeos podem ter várias abordagens. Mas aquele
que geralmente mais funciona para captação de
leads tem aquela velha estrutura: Atenção,
Interesse, Desejo, Ação (AIDA).

Exemplos de abordagens de vídeos que funcionam

Atenção: Você está cansada de ter rugas? 
Interesse: O Botox é um procedimento estético
muito realizado no momento. Ele ameniza as rugas
e dá uma aparência renovada à sua pele. 
Desejo: Além disso, o Botox é simples de ser
aplicado e não causa dor. 
Ação: Experimente o Botox hoje mesmo e renove
sua autoestima!

Atenção: Você quer rejuvenescer sua pele
naturalmente? Com os Fios de Sustentação você
pode! 
Interesse: Os fios de sustentação são uma ótima
maneira de estimular a produção de colágeno. 
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Desejo: Além disso, proporcionam um efeito mini-
lifting na pele sem cirurgia. 
Ação: Experimente hoje mesmo os nossos produtos
e veja os resultados surpreendentes.

Atenção: Você está procurando um procedimento
simples e rápido para preencher os seus lábios?
Interesse: O preenchimento com ácido hialurônico
vem preencher o seu lábio e trazer volume,
definição e hidratação. É feito no mesmo dia!
Desejo: Com apenas alguns cliques você pode ter
um procedimento completo de preenchimento
labial realizado por uma equipe altamente
qualificada em um ambiente confortável e seguro.
Ação: Faça hoje mesmo a sua avaliação gratuita do
Preenchimento Labial com Ácido Hialurônico da
Clínica Bem Estar!

Dicas de conteúdo orgânico

Muitos leads irão clicar no seu anúncio e
eventualmente irão visitar o seu Instagram. Se o seu
perfil não estiver “aquecido”, o lead não fica. A
jornada que ele percorre geralmente é:
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Clica no seu anúncio > Visita o seu perfil > Segue o
seu perfil

Porém, antes dele seguir, ele geralmente analisa
suas postagens, seus stories. Se os mesmos gerarem
uma conexão com ele, ele te segue. Em seguida,
você precisa ir educando esses leads, gerando
conteúdo que irá fazer com que o mesmo queira te
conhecer melhor. Para isso, é fundamental que você
gere conteúdo diário. O seu investimento em
anúncios será potencializado se você gerar
conteúdo orgânico diariamente no IG. O foco é a
geração de conteúdo de valor para aumentar o seu
engajamento.

Fature até 3x mais

Se você quiser uma empresa séria, que sabe o que
está fazendo e que pode tracionar o seu negócio -
conheça a Tracker Digital. Temos vasta experiência
em como trazer mais tração para a sua clínica.
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