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INTRODUÇÃO

Nós da Bela Academia – Escola de Beleza acreditamos no seu potencial e no seu crescimento. Por acreditar em você e por acreditar que
o mercado de estética pode ser ainda maior e comportar faturamentos
mais que satisfatórios aos profissionais e empreendedores, compartilhamos com você as 7 Atitudes para Faturar Ainda Mais como Técnico
em Estética! Vamos realizar?
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Atitude
Número
01

Saber Querer
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Deixe de lado os sonhos vagos e clichês de querer ser rico, querer
faturar muito ou querer ser grande. Saber querer vai muito além disso.
Saber querer é ter uma ideia clara do que você almeja e se planejar. É
preciso que você pare e visualize o seu objetivo como um todo! Saber
quando, como será, quais cores terá, como estará vestido no dia da realização, imaginar sua sensação quando chegar. Visualizar mesmo! Para
isso é necessário organização.
Vamos praticar? Em uma folha de papel escreva seu objetivo BEM
DETALHADO, isso inclui tudo! Desde quanto deseja faturar, até como
fará isso, quantos dias na semana deseja trabalhar, se deseja contratar
pessoal, etc. Depois, escreva um pouco sobre a situação atual na qual
se encontra, já que esta será seu ponto de partida. Compare seu objetivo e sua situação atual e defina um prazo para a realização de seu objetivo, seja em meses ou anos. Coloque tudo nessa folha de papel. Após
isso, que tal montar uma tabela definindo os primeiros passos para
realizar seu objetivo e colocar datas limites para esses passos? Isso é
muito importante para a organização e a concretização do seu objetivo!
À medida que tudo for se concretizando risque em sua tabelinha.
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Atitude
Número
02

Busque o
Sucesso
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O segundo passo é não temer o sucesso, a realização e a possibilidade de se tornar referência a outros profissionais. Nos dias de hoje, o sucesso está intimamente ligado a uma maior exposição e com ela virão
comentários positivos e negativos. Abra seu coração para o sucesso!
Como um profissional que se pauta na ciência, na verdade e nos seus
valores, não há o que temer ou esconder! Seu trabalho com certeza irá
impactar positivamente a sociedade ao seu redor.
Ter atitudes positivas, de cooperação e verdade somente poderão
te levar a ser um profissional de sucesso. Mostre seu conhecimento
publicamente, sem ser esnobe, mostre seus diferenciais, ressalte as
qualidades de seu serviço, agregue valor ao seu negócio, gerando desejo nos consumidores, compartilhe informações que possam ajudar
seus colegas e, acima de tudo, acredite nos seus sonhos e aja em busca
de resultados.
Fuja das atitudes típicas de quem teme o sucesso! Elas somente vão
gerar repercussões negativas no seu trabalho. Nunca gere concorrência desleal, baseada em preços baixos, fale mal do concorrente, sonhe
em abrir um negócio concorrente de seu empregador, no mesmo bairro,
crie estratégias para conquistar a clientela do seu antigo empregador
ou esconda suas ideias e seus diferenciais com medo de ser copiado.
Se abra para o sucesso!
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Atitude
Número
03

Torne-se
Referência
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Sabe o que quase todos os profissionais referência têm em comum?
Eles são especialistas em determinada área. Mas o que é ser especialista? O especialista é aquele que é excelente em determinado campo. É aquela pessoa que, como você, está apta para realizar qualquer
procedimento dentro da área da estética, mas que resolveu continuar
estudando e se aprimorando em determinada área.
Assim, o profissional especialista investe em sua área, avisa antes
de fazer que por aí vem novidade, faz banner, prepara material para
saturar as redes sociais, faz vídeos mostrando seu trabalho, escreve
a respeito, dá dicas sobre técnica, cuidados e produtos, mostra seus
antes e depois. Enfim, investe em seu trabalho! Assim, na região onde
ele está, é referência absoluta! Ele é visto como especialista naquela
área, o que acaba gerando seu sucesso e sua procura quando um problema nessa área aparece. Seu cliente acredita que ele resolverá seu
problema
Seja como especialista em rejuvenescimento, acne, redução de medidas, celulite, estrias, flacidez, peles sensíveis, rosáceas, limpeza de
pele, pós-operatório, rejuvenescimento corporal, manchas faciais ou
manchas corporais, é necessário que você invista em determinada
área. Existem muitos outros exemplos, mas esses são suficientes para
que você entenda que ter uma expertise é uma coisa boa. Não estamos
dizendo que essas pessoas ou você não atendam todos os outros procedimentos faciais e corporais que conhecem, mas se mostram como
especialista em um único assunto. E atenção! Especialista em um único
assunto e não em uma única técnica. Dentro de um assunto, uma queixa, uma dor você pode oferecer diversas técnicas que podem resolver
essa questão.
Se você ainda não tem um assunto que você conheça muito, comece elegendo aquele assunto que você mais gosta e torne-se referência
nele. Quando começar a se mostrar como autoridade nesse assunto
verá como vai ser muito mais fácil atrair seus clientes e vender sem
fazer um grande esforço!

10

Atitude
Número
04

Tenha um
Plano
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Os profissionais bem sucedidos têm sempre um plano de ação. É
importante nunca se render aos pontos fracos de determinada época
do ano, como, por exemplo, janeiro, época de IPVA e material escolar.
É claro que a procura por seus serviços pode ficar mais escassa certas
épocas do ano, mas o importante é que você tenha planos bem traçados
do que fazer para driblar isso, sem diminuir seus preços. Um profissional bem sucedido sempre busca uma alternativa para atrair aos clientes e mantê-los frequentando seu espaço ou utilizando seus serviços.
Da mesma maneira, é importante usar datas festivas a seu favor. Se
planeje de modo a que saiba quando determinadas datas vão cair, como
por exemplo o Carnaval, Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães,
Namorados, Amigo, entre outros, assim você pode criar ações específicas para essas datas, angariando mais clientes e fidelizando os já
existentes. Quando você está preparado, tem tempo para criar coisas
especiais, fazer parcerias e oferecer vantagens realmente marcantes
para seus clientes. Tem tempo para botar sua criatividade para funcionar, para fazer coisas diferentes do que os outros estão fazendo.
Então, independente de quando estiver lendo esse e-book tenha em
mente que o próximo ano, mês, semestre, semana estão aí e sempre
fazem coisas melhores e com maiores resultados aqueles que se planejam! Venha para esse time! Tenha um plano!
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Atitude
Número
05

Invista em
Divulgação
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Mas como? Hoje em dia, os melhores resultados estão em Redes Sociais, mais especificamente em Facebook e Instagram. É preciso seguir
alguns passos para se ter resultados nessas redes. Então, vamos te dar
algumas dicas:
Facebook:
1) Tenha uma página profissional.
2) Faça postagens diárias, variando seu conteúdo. Seu cliente deseja ver postagens diferentes, não apenas sobre seus serviços, mas sobre dicas, curiosidades, alimentação, etc. Seja criativo e pense sempre
no interesse do seu cliente.
3) Sempre ofereça algum de seus serviços por semana. Relembre
seu cliente de porque ele deve fazer tal procedimento.
4) Impulsione essa oferta, ou seja, coloque dinheiro para que sua
oferta seja vista pelo maior número de pessoas possível. Você pode começar investindo R$ 5,00 por dia. Mas, lembre-se que não adianta impulsionar por apenas um dia. Precisa deixar pelo menos 7 dias para que
seu público comece a se engajar com suas postagens e seus anúncios.
Depois disso, é preciso medir os resultados. Se esses 7 dias geraram
bons resultados, como comentários e mensagens, pode manter o mesmo impulsionado por mais 7 dias, mas se não teve bons resultados,
apenas curtidas, então é melhor criar outro e impulsionar novamente.
5) Crie um bom público de seguidores, bem afunilado, defina o gênero ao qual sua postagem se destina, a faixa etária, selecione apenas
os bairros próximos ao seu e nos interesses, selecione públicos que
realmente podem ser consumidores dos seus serviços.
6) Resultados não aparecem da noite para o dia, então é preciso
começar investir hoje para ter resultados a partir do próximo mês e
nunca parar.
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Instagram:
1) Faça ao menos uma postagem ao dia. Você pode aproveitar a
postagem do facebook, mas lembre-se de mostrar também o seu dia-a-dia para seu cliente. Poste uma foto do seu espaço, da sua equipe,
de você trabalhando, da maca pronta para o atendimento, de produtos
que acabaram de chegar, etc.
2) Você pode investir no Instagram também. A forma mais fácil hoje é por meio do próprio facebook. Quando você for impulsionar
seu anúncio no facebook terá um botão para impulsionar no Instagram
também.
3) Participe no Instagram. Não adianta apenas fazer postagens.
Separe 15 minutos do seu dia para curtir as postagens dos seus amigos
e clientes também.
4) Lembre-se que hoje em dia uma importante ferramenta do Instagram para aumento do seu alcance são os Stories. Faça postagens
do seu dia-a-dia enquanto ele ocorre, faça “ao vivos” e compartilhe as
suas postagens novas aos seus seguidores.
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Atitude
Número
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Faça lançamento de
suas atualizações

O mundo da estética é um mundo de modificações e atualizações
constantes e sabemos que você, Técnico em Estética, precisa sempre
estar a frente dessas inovações. Assim, a busca incessante por conhecimento técnico é louvável e precisa ser valorizada.
Quando você fizer um curso, workshop, atualização, especialização,
etc, invista na divulgação. Isso é excelente e pode, até mesmo, te trazer novos clientes! Vemos muitos profissionais que buscam o conhecimento, porém não divulgam as novas técnicas, tendências ou mesmo
produtos novos que passarão a utilizar em seu atendimento. Isso é um
erro gravíssimo.
Fuja desse erro. A propaganda é o melhor negócio. Quando decidir
fazer o curso ou workshop, etc, e estiver matriculado, comece a sua
divulgação. Conte para seus seguidores e clientes que irá participar e
que, em breve, a nova técnica ou produto estará inserida em seu atendimento. Faça um post por semana dizendo, por exemplo: “Em breve,
o tratamento que faltava para ... tal coisa... Agende sua avaliação!”.
Quando finalmente fizer o curso, comece uma divulgação mais efetiva.
Fale sobre a técnica ou método. Mostre resultados de antes e depois,
use e abuse de conteúdo para atrair aos clientes. As pessoas adoram
novidades e se você divulgar com persistência, pode até ter clientes
marcados para a nova técnica antes mesmo de participar do curso.
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Atitude

Tenha o controle Número
do seu negócio
07

18

Um profissional de sucesso tem o controle do seu negócio em todas
as áreas, incluindo a financeira. Mesmo que tenha uma equipe inteira a
seu dispor, conhece seus resultados, sabe quanto ganha por mês, sabe
qual seu custo fixo, em média seu custo variável, sabe quantas pessoas curtiram seu último post impulsionado, sabe quantos comentários
e dessa campanha, quantas pessoas se tornaram realmente clientes,
etc.
Para isso, é necessário:
1) Acompanhar: Já ouviu dizer que o olho do dono que engorda o
gado? Isso é verdade! É preciso assumir a responsabilidade por tudo
que diz respeito ao seu negócio.
2) Se organizar: Organize da melhor forma que puder, para acompanhar todas as ações e movimentos do seu negócio. Crie um método
para organizar todos os setores do seu negócio e assim ter plena visão
sobre os seus resultados.
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MUITO OBRIGADA!
Espero que você tenha apreciado este eBook. Agora que você ficou
por dentro de dicas maravilhosas para se tornar um profissional de
maior sucesso ainda, que tal realizar o curso de Técnico em Estética da
Bela Academia e colocar mãos a obra?
Nós da Bela Academia somos apaixonados por esta área e convidamos você a fazer parte da nossa Escola.
Venha estudar com a gente e se apaixonar mais ainda pelo universo
da estética e da beleza.

Acesse nossas redes sociais e saiba mais
Facebook BelaAcademiaEscola
Instagram @belaacademia
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