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Dicas para a leitura deste eBook
Olá! Este eBook é um PDF interativo. Isso quer dizer que aqui, além do
texto, você também vai encontrar links, botões e um índice clicável.
Os botões no canto esquerdo superior de todas as páginas servem para compartilhar o
eBook em suas redes sociais favoritas. Se você gostar do conteúdo, fique à vontade para
compartilhar o material com seus amigos. :)
Na parte inferior, temos um botão que leva você, automaticamente, de volta ao Índice. No
Índice você pode clicar em cada capítulo e ir diretamente para a parte do livro que quer ler.
Caso seu leitor de PDFs tenha uma área de "Table of Contents", lá é mais um lugar por onde
você pode navegar pelo conteúdo desse livro.
Como última dica, saiba que quando o texto estiver assim, quer dizer que ele é um
link para uma página externa que vai ajudar você a aprofundar o conteúdo. Sinta-se à
vontade para clicá-lo!
Esperamos que essas funções te ajudem na leitura do texto.

Boa leitura!
WhatsAPP (34) 9.9333-2525 - Escola de Negócios

ir para o índice
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Introdução
O uso disseminado da internet tem provocado mudanças em diversos aspectos da vida cotidiana — inclusive
na educação. Isso acontece porque a web facilita o
acesso ao ensino: uma pessoa interessada em um curso
não precisa, por exemplo, deslocar-se para estudar ou
esperar que uma nova turma seja aberta.
Da mesma forma, para quem oferece cursos, viver na
era da internet também é uma grande vantagem, pois
permite reduzir — ou mesmo eliminar — os custos de
um curso presencial. Também faz com que a escola não
precise se preocupar com a sazonalidade para conseguir alunos suficientes na turma que inicia.
Outro ponto é o fato de que empresas de diferentes
setores podem oferecer cursos relacionados à área em
que atuam para educarem seus mercados e se posicionarem como autoridade. A oferta de cursos é, ainda,
uma fonte de receita.

Nesse contexto, é possível trabalhar com diversos
formatos: vídeos, apresentações, atividades reflexivas
etc. Este eBook será voltado às videoaulas.
Esse não é o único formato possível, mas é um dos
mais disseminados, atrativos e simples. Assim, vamos
abordar todas as etapas da criação de um curso online,
do planejamento à divulgação, passando pela produção
e também o pós-curso, como retenção e análise dos
resultados.

Boa leitura!
WhatsAPP (34) 9.9333-2525 - Escola de Negócios

Mas, apesar desses benefícios, é claro que a educação
online também tem os seus desafios. Ela não pode ser
pensada e planejada da mesma forma que o modelo
presencial: é preciso pensar em novas formas de atrair
e engajar os alunos em uma plataforma diferente.

voltar para o índice
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Planejamento
Ansioso para ligar a câmera e começar a gravar? Espere um pouco! Antes de colocar a mão na
massa, vem uma parte tão importante quanto a gravação: o planejamento. É aqui que você vai
fazer um esboço do que será o curso no futuro, definindo seu objetivo e público-alvo.

O que fazer na etapa de planejamento
Antes de planejar, pense sobre algumas questões.
O primeiro passo para quem deseja oferecer cursos
online é desenhar uma estrutura pedagógica. Para
começar, pense em qual o objetivo do curso que você
quer oferecer. Ele é voltado para a educação? Ou teria
como objetivo realizar um treinamento, gerar receita?
Qual será a função dos seus vídeos? Estimular, informar,
treinar, multiplicar? Defina também qual será o público-alvo do seu curso, o que influenciará na linguagem utilizada.
Para isso, você pode utilizar as personas da empresa, ou
seja, representações semi-fictícias dos seu aluno ideal.
Pense também se há recursos na sua empresa, como
local ou materiais, que possam ser explorados em
prol da produção de vídeos. Além disso, será que você
conhece pessoas — colaboradores ou não — que
podem participar de alguma forma das gravações?

voltar para o índice

São diversos os tipos de curso que podem ser oferecidos a
distância, como de nível técnico, demonstração de produtos, treinamentos de vendas, bacharelado, pós-graduação,
cursos livres. Qual estilo de curso você deseja explorar?
Quanto ao conteúdo, pense em assuntos que motivem
e engajem, gerando interatividade. Pense em conteúdos
que você domine e possa transmitir com propriedade.
Crie um plano de interação com o aluno, explorando os
recursos da plataforma de ensino a distância.
Além disso, tenha em mente que você pode ser flexível
durante o processo de produção do curso, fazendo as
melhorias necessárias. Você pode ajustar a forma dos
conteúdos, corrigir a maneira como serão compartilhados, realizar testes de uso e levar em conta o retorno
das pessoas que o assistirem.
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Possíveis problemas no planejamento do curso de EAD - e
dicas para resolvê-los
O fato de desenvolver um planejamento antes de iniciarmos a produção dos vídeos já evita
uma série de problemas. Contudo, é necessário olhar com atenção para outros aspectos
que podem atrapalhar ou até inviabilizar a criação do curso. São eles:

Custo de produção

cursos com qualidade profissional mas, ainda assim, os
cursos podem ser reduzidos significativamente.

O custo de produção é, sem dúvidas, um dos principais
problemas. Nesse contexto, um dos maiores obstáculos
pode ser a terceirização do curso, ou seja, contratar agências e produtoras para realizar os treinamentos online e
videoaulas. Isso tem sido um dos motivos para a inibição
de uso de plataformas de EAD de forma mais extensa.

De qualquer forma, vale sempre colocar todos os custos
no papel para saber qual é o melhor custo-benefício.
E lembre-se de que nem sempre é necessário investir grandes quantias de dinheiro em equipamentos.
Acredite, os smartphones e tablets são ferramentas
poderosas para o que precisamos, principalmente para
quem está iniciando.

A solução é tentar reduzir os cursos da terceirização,
realizando alguns dos processos internamente. Uma
das opções é avaliar se há na sua organização pessoas
que possam ser os apresentadores ou professores do
treinamento. Outra é verificar quem poderia ser capacitado para gravar e editar os vídeos.
Você pode ainda formar uma pequena equipe para
organizar e produzir o cenário, o estúdio de gravação,
conseguir objetos de cena etc. É claro que isso pode
exigir o treinamento da sua equipe para produzir os

voltar para o índice

Planejamento pedagógico
Dominar as técnicas de gravação e edição com smartphones e tablets e ter uma plataforma de EAD disponível é importante, mas não é tudo. Antes disso, é preciso
dar um passo para trás, ou seja, planejar e organizar
tanto a produção do treinamento ou curso como
também a forma com que esse conteúdo será apresentado, dentro de parâmetros pedagógicos. Isso evitará
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problemas básicos como a produção de treinamentos
mal elaborados, pouco engajadores etc.

Consultoria de EAD

Para resolver esse problema, não há mistério: é preciso
pensar no curso como um sistema coerente e eficiente.
Isso requer o domínio das ferramentas e metodologias
de ensino utilizadas. Mas não se preocupe, não se trata
de um bicho de sete cabeças; trata-se apenas de traçar
planos e objetivos adequados com a realidade do organizador do treinamento ou curso online.

Todo esse planejamento pode parecer um pouco
complexo para quem está iniciando, já que consolidar
um produto requer antes de mais nada planejar a metodologia pedagógica, de forma a explorar o que temos de
melhor na equipe, da estrutura física e cognitiva, da seleção e capacitação até a da equipe de produção (âncoras,
elenco e equipe de produção, gravação e finalização).

Videoaulas empolgantes

Por isso, pode ser indicado contratar uma consultoria
de EAD para ajudar a planejar a produção do curso
EAD, capacitar a sua equipe e torná-la apta a produzir
seus cursos com a qualidade que deseja.

Em diversos cursos presentes na rede, observamos
muitos quesitos que podem acabar com uma produção. A falta de cuidado comunicacional dos professores,
roteiros pouco criativos ou interativos e o descaso
quanto à dinâmica da videoaula são só alguns dos
pontos que merecem atenção.
Por isso, mesmo seguindo parâmetros pedagógicos, é
preciso oferecer mais do que um bom conteúdo em
seus vídeos; é preciso que eles sejam também estimulantes, a fim de incentivar o engajamento do aluno.
Então, pense em formas diferentes de apresentar o seu
conteúdo, que promovam o estudo e a interação entre
os alunos e a instituição de ensino.

voltar para o índice
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Produção
Uma vez que você já fez o planejamento do seu curso online, é hora de começar a pensar
na gravação das suas video aulas.
Muitas pessoas acabam abandonando o projeto logo
no começo ao pensar nos custos que terão com equipamentos e estúdios, mas não é bem assim. O que atrai
alunos é o conteúdo. Claro que equipamento é importante, mas com um pouco de carinho e dedicação, é
possível começar sua produção com qualidade utilizando materiais acessíveis.

Uma vez que seu projeto já começou a dar resultados e
que você possui algum retorno financeiro, é legal planejar a melhoria de equipamentos.
Separamos algumas dicas de materiais ideais na hora
de gravar suas videoaulas e também listamos alguns
caso seu orçamento seja pequeno:

Boa parte dos smartphones e webcams de hoje em dia
conseguem capturar boas imagens, contanto que exista
uma boa iluminação no seu estúdio. É importante ter
cuidado com o áudio, pois o ruído pode atrapalhar o
foco do seu aluno. Tomar o cuidado de gravar em um
ambiente sem muita interferência de pessoas normalmente resolve o problema.

voltar para o índice
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Vídeo
A câmera é um item indispensável na hora de começar a produzir seu material. É
importante dar preferência aos equipamentos que filmam em HD e que tenham opção de
acoplar um microfone externo.

Algumas opções de câmera
Canon t3i (DSLR)

Sony Nex F3

Esta câmera já está um pouco ultrapassada, mas, em
questão de custo benefício, é ideal para quem está
começando. A lente STM (com foco silencioso) que
acompanha o kit (18-55mm) é ótima para quem quer ter
mais movimento e mostrar mais o espaço. O visor giratório também ajuda na hora de acompanhar como está
sendo a gravação.

A câmera grava em full HD e é a solução perfeita para
quem busca uma DSLR. Através dessa câmera, iniciantes poderão concluir gravações com aspecto profissional, e o melhor, é possível encontrá-la por menos de mil
reais.

Nikon D5100 (DSLR)

Filmadora pequena, de ótima qualidade. A GoPro foi
projetada para atender exatamente ao tipo de vídeo
que a consagrou, ou seja, vídeos de esportes radicais e
ação em ambientes um pouco hostis para outras câmeras. Desta forma, escolher a GoPro para gravar vídeos
em um pequeno estúdio de gravação estará incorporando este estilo de imagem aos vídeos, além de lidar
com as limitações que ele pode oferecer.

Ótima câmera para quem precisa de qualidade na
imagem. Não possui lente STM, ou seja, o foco durante
a gravação pode fazer barulho, porém, continua sendo
uma das favoritas para quem pretende gravar vídeos e
está começando agora.

voltar para o índice

GoPro
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Se o seu orçamento é baixo
Tudo bem, não é necessário possuir uma qualidade
profissional em seus vídeos para que eles sejam vistos.
O que deve sobressair sempre é o conteúdo, então, se
o conteúdo for intuitivo, sua qualidade de produção
será ajustável e abaixo temos algumas opções que
sairão mais em conta do que investir em uma câmera.

Webcam
Outra opção custo benefício disponível no mercado, é a
webcam. É possível encontrar aparelhos que gravam em
full HD e possuem microfone embutido.

Smartphone
Sim, é possível também montar o estúdio de gravação
com um celular. Hoje é muito difícil encontrar alguém
que não tenha um smartphone que grava em hd, full
hd ou até em 4k! Muitos gravam com boa qualidade e
a grande diferença com as câmeras, será nos grandes
ajustes de luz, saturação e outros, não tão acessíveis
nos smartphones.
Ao gravar um vídeo com celular, tenha paciência.
Qualquer som de chamada ou mensagem pode vazar
no seu vídeo, então, coloque no modo avião e desligue
o wifi quando estiver em gravação.

voltar para o índice

10

Como planejar, produzir e promover cursos online em vídeo
WhatsAPP (34) 9.9333-2525 - Escola de Negócios

Áudio
O som também é um dos itens mais importantes. É essencial para dar aparência mais
profissional ao trabalho. Uma boa captação ajuda a passar melhor a mensagem de forma
claro, o que facilita o aprendizado e faz toda a diferença.

Algumas opções de
microfone
Microfone de lapela
Este modelo de microfone pode ser preso à roupa da
pessoa, e é interessante para vídeos em que há grande
movimento e poucas pessoas em quadro.

Microfone direcional (Boom)
Ideal para situações em que o som de várias pessoas e
o áudio ambiente precisam ser captados. Se você está
com o budget reduzido para a compra dos equipamentos, ele pode ser uma boa escolha.

voltar para o índice

Se o seu orçamento é baixo
Se você não possui condições de investir em um microfone, é possível utilizar outros equipamentos para gravar
seu áudio. Lembrando que você pode utilizar também
programas de edição para regular ajustes adicionais.

Microfone do smartphone
Se o orçamento é limitado, o indicado é usar o microfone
do celular. Além de ser uma opção barata, quando posicionado no local correto, pode ser usado como um microfone sem problemas. Celulares como iPhone e Samsung
Galaxy têm um excelente microfone integrado, além de
práticos e melhores que os integrados na câmera.
Os microfones que acompanham os fones de ouvido
dos smartphones também são uma mão na roda e
podem servir como microfone de lapela se presos à
roupa do professor.
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Iluminação
Com a câmera e o microfone no estúdio de gravação, é preciso pensar na iluminação.
Mesmo com uma luz simples, é essencial dar o destaque certo ao componente principal do
vídeo e ainda garantir que as imagens tenham mais qualidade e experiência de visualização.

Algumas opções de iluminação

voltar para o índice

Sungun

Refletor Set Light

É um refletor de mão móvel, que possui uma fonte de
luz muito intensa. É usada para uniformizar a luz no
estúdio de gravação. Em geral, a bateria do Sun Gun
não dura muito, e portanto é necessário um planejamento anterior.

Este tipo de iluminação consiste em um refletor onde
pode ser usada uma lâmpada halógena, ou ou uma
lâmpada fluorescente. Geralmente este tipo de iluminação não é direta, e deve ser direcionada para outro
ponto, que não o objeto/ pessoa a ser gravado.

Softbox

Led

A softbox é uma “caixa” de tecido preto por fora, que
possui o interior prateado, que serve para refletir a
luz. A lâmpada utilizada é fluorescente, e para que a luz
fique mais difusa e ilumine homogeneamente o objeto/
pessoa a softbox é fechada com um tecido branco.

Iluminação em led pode ser usada tanto como um
refletor no tripé, com até 1000 leds, quanto podem ser
acopladas no lugar do flash da sua câmera fotográfica,
essas são menores, têm até 100 leds. Este tipo de luz
deve ser utilizada para iluminar diretamente a pessoa/
objeto a ser gravado.
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Ring Light
É um tipo de luz fluorescente e circular que é posicionada em volta da câmera e serve para iluminar de forma
homogênea o objeto/pessoa a ser gravado. Quando
utilizado para iluminar pessoas, este tipo de luz dá um
efeito circular dentro da íris.

Sombrinha Difusora
Essa iluminação consiste em duas lâmpadas fluorescentes que ficam atrás de uma sombrinha branca que serve
para difundir a luz, e fazer com ela fique mais uniforme
e contínua ao iluminar o objeto/ pessoa a ser gravado.

Se o seu orçamento é baixo
Mesmo quando o orçamento não é suficiente para
investir em equipamentos mais sofisticados ainda é
possível encontrar algumas alternativas para garantir
uma iluminação de qualidade para seus vídeos. Você
pode criar seu próprio softbox ou seu equipamento de
iluminação. Luminárias também podem ajudar.

Luz natural
É importante também, saber utilizar a luz natural a seu
favor. Gravar num dia encoberto ou nublado é uma
boa ideia pois as nuvens funcionam como um enorme
difusor natural.
Rebater: todas as superfícies rebatem luz. Por isso, uma
técnica fácil e que dá resultados incríveis é usar um tecido (ou isopor) branco e posicioná-lo de modo a refletir
parte da luz de volta na pessoa sendo gravada.

voltar para o índice
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Tripé
Em muitos vídeos, o tripé não é necessário, principalmente quando há muito movimento.
Porém, o equipamento dá uma estabilidade maior e abre possibilidades para a gravação.
Quando for adquirir um tripé, é necessário ver se o
modelo é compatível com a câmera, sempre dando
preferência para os modelos de filmagem, que permitem movimentações. Se for usado um celular para
gravar, já existem modelos de tripé específicos para
esse equipamento.

voltar para o índice

Se o seu orçamento é baixo
Relaxe, este item não é de extrema importância e você
pode improvisar com uma pilha de livros ou caixas. O
importante é manter um ângulo legal sem deixar a
imagem tremer.
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Locação
Com o material pronto para começar a gravar seus vídeos, é hora de pensar no cenário em
que você irá produzí-los.
Locar um estúdio pode ser uma saída, mas é importante saber que não é necessário gastar com isso, e
que dentro da sua própria casa ou empresa, é possível
encontrar um lugar agradável e interessante para usar
como plano de fundo para seus vídeos, contanto que
haja cuidado com a qualidade do áudio a ser captado e
com a iluminação.
Em seguida, listamos algumas opções que solucionam
este problema:

Cenário com objetos
Gravar em uma mesa com objetos relacionados ao
tema do vídeo ou em frente a uma estante de livros faz
com que seu cenário se torne mais interessante, pois
o espectador pode olhar em volta, e não apenas para
o apresentador. Tome cuidado com o posicionamento
dos objetos e trabalhe com as cores para tornar a experiência mais atrativa.

voltar para o índice
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Chroma Key

Fundo branco

É uma técnica que consiste em utilizar um fundo verde
na hora da gravação e substituir o fundo da filmagem
na hora da pós produção para isolar os personagens ou
objetos de interesse, para então combiná-los com outra
imagem de fundo ou cenário virtual. Aprenda aqui a
fazer um Chroma Key em casa.

Sua função semelhante ao do chroma key, porém não
precisa necessariamente ser substituído. É possível
utilizá-lo apenas como fundo se não há outra opção.
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Edição
Depois de gravar seus vídeos, é a edição que vai fazer com que seu material fique com
cara profissional.
É preciso que seu conteúdo seja bom o suficiente para
que o aluno continue engajado não só no vídeo, mas
na necessidade de continuar assistindo para que ele
aprenda. É importante prender a atenção do aluno
para assim aumentar o engajamento da sua aula. Por
isso, é imprescindível que o áudio esteja claro e que as
imagens prendam o interesse. Trabalhar com cortes
dinâmicos costuma trazer bons resultados.

Programas que podem facilitar
seu trabalho de edição
Windows Movie Maker
Nativo do Windows, o movie maker é um programa bem
simples de ser usado. Ideal para iniciantes, ele possibilita cortes e edições que podem ser feitas de forma
simples, mas que garantem um resultado legal. Não
possui uma variedade grande de recursos, mas é de
grande ajuda na hora de fazer edições básicas.

voltar para o índice

Sony Vegas
A missão do Sony Vegas é entregar uma edição profissional feita em um programa simples e intuitivo.
É ideal para pessoas que ainda não possuem muita
experiência com edição, mas estão dedicadas a aprender e querem um resultado excelente

Adobe Premiere
Muito usado na edição de filmes em Hollywood, o
Premiere é um programa completíssimo que oferece
uma infinidade de recursos. O uso é mais complexo e
o custo, um pouco maior, porém é um investimento
que vale a pena caso você pense em se dedicar a editar
videos profissionalmente.
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Escolhendo a plataforma
Agora que você possui seu material concluído e editado, é hora de escolher a plataforma
pela qual você irá disponibilizar seu material de ensino a distância.
É importante optar por uma plataforma que permita que
você consiga disponibilizar seus cursos e treinamentos
com segurança, que te ofereça relatórios para que você
possa medir o engajamento dos seus alunos e que te
autonomia e controle para administrar seu negócio.
Existem opções de plataformas gratuitas como o
Youtube, onde você pode disponibilizar seus vídeos,
mas não consegue monetizá-los com a venda de cursos.
Há também a plataforma Moodle, que é gratuita, mas
requer um grande investimento com desenvolvedores,

voltar para o índice

por ser open source e mais complicada para o uso de
pessoas que não estão familiarizadas com programação.
Existem também plataformas completas, como a
Eadbox, que além de totalmente customizável, trabalha
com armazenamento de conteúdo ilimitado, integração
com diversas formas de pagamento, opção de uso de
domínio próprio, controle de acesso, plano de trilhas
e o mais importante: a garantia de uma experiência de
ensino incrível!
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Divulgação
CTA
CTA é a abreviação de Call-to-Action, ou chamada para ação. Os CTAs são parte
importantíssima na hora de atrair pessoas e convertê-las em clientes.
Sabe quando você está navegando por um site e no
meio do texto aparece um botão te convidando para
clicar? Isso é CTA.
Você certamente chegou até este ebook clicando em
alguns. A função do Call-to-Action é dizer a quem está
lendo qual próximo passo deve ser tomado, é direcionar
o leitor para a ação que você quer que ele tome. Por
isso, é importantíssimo dedicar atenção a eles.

Como fazer um bom CTA

acima da cor predominante, fazem com que sua mensagem seja logo notada.
Os CTAs devem estar sempre no contexto do que há
em volta, é necessário que ele possua uma chamada
curta e desafiadora, antecedido por um texto breve
que indique os benefícios de clicar na oferta. Começar
a chamada com verbos que demonstrem a ação a ser
tomada costuma render uma taxa de cliques bastante
expressiva. Frases como “Baixe o material”, “Assistir aula
gratuita”, “Saiba mais” ou “Quero aprender!” são exemplos que atraem a atenção, oferecem algo em troca do
clique e convertem.

O CTA deve ser a parte de mais destaque da página,
é preciso que ele chame atenção e atraia o olhar da
pessoa de imediato. Usar cores que o destaquem, como
cores opostas às usadas no restante da página (cores
complementares) ou que estejam alguns tons abaixo ou

voltar para o índice
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Formatos de CTA
Botões

Links em textos

Podem ser encontrados em diversos formatos, como
retângulos com ou sem ângulos arredondados, círculos,
quadrados ou setas. Dentro deles, é inserido o texto
que chame o leitor para a ação.

Bons para serem usados em emails ou em alguma
outra situação em que é possível que a imagem do CTA
não carregue, os links seguem o mesmo padrão dos
Botões, porém com foco maior na mensagem.

Banners
Os banners contam com uma imagem ou ilustração que
contextualizam a necessidade de clicar no CTA e explicam qual a vantagem de acessar o conteúdo ofertado.
Eles podem, por exemplo, ficar fixos na lateral do seu
blog, oferecendo um material relacionado ao texto.

voltar para o índice
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Landing Page
Antes de mais nada, uma Landing Page (página de conversão, em tradução livre) é uma
página que possui um objetivo específico: levar a pessoa que está acessando ela a executar
uma ação específica. Pode ser assistir um vídeo, se inscrever em um treinamento, curtir
sua página no Facebook e até mesmo para captação de e-mail para distribuição dos seus
ebooks ou webinars.
Em outras palavras, ela é uma página de aterrissagem,
pois é através dela que o aluno vai chegar a seu treinamento ou curso online. E é importante que você transforme este acesso em um contato, ou Lead.
Um Lead é a qualificação de um contato. Você pode
ter 100 mil acessos mensais em seu site, mas se não
tiver uma forma de contato com essas pessoas, serão
apenas números, pois você não possui nenhuma informação sobre eles. Uma forma de contato é o mínimo
que você precisa para ativar um relacionamento comercial com esta pessoa. Normalmente, um Lead é gerado
através do download de conteúdo gratuito, uma recompensa digital para o seu contato. Listamos alguns exemplos de conteúdo que atraem alunos:

Modelos e apresentações
Apresentações, planilha de custos, modelos de orçamentos e palestras são excelentes iscas. Disponibilizar
estes arquivos para download pode ser um diferencial
para geração de Leads. No exemplo de curso online de
inglês, disponibilize uma tabela de frases mais utilizadas
na língua inglesa ou um modelo para aprender a se
comunicar, desenvolvido para quem está começando a
aprender inglês.

eBooks
Faça uma revisão dos seus conteúdos e monte um e-book
com um compilado de textos, por exemplo. Isso vai atrair
o olhar e a leitura dos que estão interessados no tema
que você oferece. Melhor ainda, as pessoas que optarem
por fazer o download certamente estão interessadas em
aprender de forma rápida (que o curso online proporciona) pois tem algum motivo para adquirir seu conteúdo.

voltar para o índice
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Aulas grátis
Muitas vezes as pessoas deixam de adquirir um produto por não saber exatamente como ele funciona e se
realmente supre as necessidades suas necessidades.
Uma alternativa a isso é atrair clientes com aulas ou
módulos grátis, para despertar seu interesse e fazê-lo
comprar o resto do seu curso para continuar consumindo seu material.
É positivo também enviar um email especialmente
para aqueles que assistem a aula grátis, mas não
compram o curso.

O melhor modelo de
Landing Page
Lembre-se que o objetivo da sua Landing Page é
converter os acessos em Leads. Sendo assim, ela precisa chamar a atenção; despertar o interesse; instigar o
desejo e levar a ação de preencher os dados. Quando
todos estes passos são cumpridos, gera a conversão e
para isso você precisa ser direto e preciso.
Evite ao máximo links externos em sua Landing Page.
Dê ao visitante no máximo duas opções: fazer o download mediante o preenchimento dos dados ou sair da
página, retornando ao seu site.
Aposte em títulos objetivos e desenvolva seu texto em
tópicos. É importante que as principais informações e o
CTA esteja visível logo que o prospect acessar a página.
Evite a necessidade de ele rolar a página para buscar
mais informações.
Por fim, mas não menos importante, fique atento ao
design no da sua Landing Page. Se tiver a imagem de
uma pessoa, faça com ela esteja olhando para o formulário, direcionando a leitura da página. São pequenos
detalhes no design da página que podem aumentar o
grau de conversão de Leads da sua página.

voltar para o índice
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Webinars
Os webinars permitem que os especialistas compartilhem seus conhecimentos e
conteúdos por meio de uma transmissão ao vivo, dinâmica e fácil. Só é necessário ter um
computador com webcam, microfone e acesso à internet. Uma das vantagens do webinar
é a possibilidade de interação entre os produtores de conteúdo e o público, ou seja, é uma
experiência de duas vias.

Mas quais são os benefícios?

Aumento da lista de contato

Para os profissionais, tornam-se referência sobre o conteúdo apresentado, ótima ferramenta para divulgação de
conteúdo, custo benefício e aumento da lista de clientes.

É o que te da acesso direto aos clientes para educar,
inspirar e vender para eles. Quanto maior a lista, maior
o número de pessoas para converter, para se inscrever
no seu webinar. Sempre que você hospedar um webinar, qualquer pessoa que se inscrever para o evento,
automaticamente estará adicionando o seu e-mail para
sua lista de assinantes.

Para os alunos que assistem webinars, meio rápido
e prático de aprendizado e possibilidade de troca de
experiência com os profissionais.
Para colaboradores os webinars podem ser uma ótima
ferramenta para melhorar a comunicação interna na
sua empresa. Colocar o CEO falando sobre um tema
relacionado a empresa faz com que os colaboradores
se sintam valorizados.

voltar para o índice

Converter Leads como um
campeão

“Webinar é uma mistura entre o pessoal e o impessoal,
entre o individual e o grupo.”

Mesmo que o seu webinar tenha ocorrido em um único
dia, é possível continuar captando Leads e lucrando
com ele. Para isso é importante ter o conteúdo gravado.

Veja algumas razões que mostram como webinars
são impactantes:

Após a finalização do webinar ele ficará retido na plataforma de sua escolha e pode ser assistido em outros
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horários levando em conta a vontade e a disponibilidade do usuário, assim você aumenta a chance de proporcionar valor para aquele participante.

Construir um relacionamento
com as empresas
Semelhante a uma entrevista de trabalho, o webinar
te oferece a chance de alcançar os influenciadores e
colegas de uma forma significativa. Hospedar webinars
é unir ou associar, é uma ótima maneira de construir
uma indústria de relacionamento.

Dominar seu mercado de
trabalho

Engajamento de grupo
Quando você cria e passa a gerenciar um webinar, você
passa a ter contatos para a vida. Isso porque apesar de
ser para várias pessoas, é possível conversar individualmente com cada pessoa em um bate-papo. O que não é
possível em outra mídia. O fato de poder gerenciar duas
vias com centenas de pessoas é no mínimo incrível.

Criar conteúdo reutilizável
Se você criar um conteúdo incrível, será possível reutilizá-lo para outros canais, claro que será necessário fazer
alguns ajustes, mas o importante é ter um conteúdo
que funcione tanto para blog quanto para vídeo, por
exemplo. Webinars fazem o trabalho de conteúdo para
eles mesmos e não o contrário.

Não há nada como dar um treinamento há várias
pessoas para gerar depoimentos e prova social sobre
o seu conteúdo.

Fazer sua marca crescer
Trabalhar com parceiros, treinar grandes grupos de
pessoas e se tornar mestre de sua própria indústria vai
ajudar, e muito no crescimento de sua marca.

voltar para o índice
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Mídias Sociais
Independente de quem seja seu público, é muito provável que ele esteja em ao menos uma
mídia social. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas são usuárias ativas do facebook e 20 milhões de
brasileiros estão no Linkedin. Logo, é necessário que você também esteja nos mesmos lugares.
Porém, lembre-se procure utilizar a mídia social que seu público está mais inserido, faça testes
mas evite gastar seus esforços em mídias que não dão resultados.
Existem dois tipos de divulgação nas mídias sociais:

Orgânica

Paga

A divulgação orgânica é o trabalho que você faz de forma
gratuita nas mídias sociais, ela depende do engajamento
das pessoas, de que elas compartilhem e sigam seu conteúdo para ter acesso a ele. Por mais que seja complicado
conseguir um resultado expressivo com mídia orgânica,
ela é imprescindível na hora de oferecer seu trabalho.

Fazer anúncios nas mídias sociais é a melhor forma
de receber um retorno rápido investindo pouco. Com
a diminuição do alcance das publicações orgânicas, a
procura por mídia paga tem crescido, pois com ela é
possível segmentar o público da campanha, personalizar
e analisar os dados através dos relatórios.

É legal fazer publicações diárias oferecendo conteúdos
como blog posts, infográficos, eBooks e outros materiais que seu público possa julgar interessante, assim
eles podem compartilhar em suas páginas e aumentar
o seu alcance.

As principais vantagens de trabalhar com anúncios são o
aumento da visibilidade, a segmentação e o baixo custo.

Faça sempre testes para verificar se a quantidade de
posts estão sendo suficientes, um bom indicador é
pesquisar concorrentes e verificar o engajamento pela
quantidade de post publicados no dia.

voltar para o índice
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Email Marketing
O email é a forma como você irá manter um relacionamento com seu cliente e possível
cliente. É nele que você irá oferecer conteúdos para engajar sua base de Leads e fazê-la
avançar de funil.
Tenha sempre atenção na hora de escrever seus emails.
Use imagens leves, títulos atraentes e desafiadores e
uma linguagem pessoal e intimista. Aqui você pode ler
nosso guia sobre criação de Email Marketing.

Ferramentas como o RD Station te ajudam a agendar
emails para segmentações específicas e a criar automação de marketing.

Treinamentos
Interno

Externo

Para divulgar o treinamento dos seus funcionários, é
importante manter sempre o contato com os líderes
de área. Ter uma boa comunicação Interna é essencial,
pois é assim que você terá certeza de que todos na
empresa terão conhecimento da importância de passar
pelos treinamentos.

Para treinamento interno é muito importante a manutenção de uma comunicação clara com seu público.
Enviar emails avisando do início de um novo treinamento e criar uma automação que cobre os prazos e o
desempenho dos seus alunos garante o engajamento!

Use o canal de comunicação digital da empresa e encaminhe emails segmentados com a Landing Page dos
treinamentos de cada área.
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Engajamento
Existem muitas formas de promover o engajamento do aluno com o curso. Qualidade
dos materiais e assuntos relevantes são o básico para que os seus alunos se engajem no
conteúdo e terminem os cursos. Neste eBook, abordaremos duas delas: a automação de
marketing e o remarketing.

Automação de Marketing
A automação de marketing permite automatizar o relacionamento com a atual base de clientes para aumentar
a recompra, indicações e expansões de conta. Ao decorrer de um curso online, ou seja, a partir do momento de
matrícula do aluno até o término existem muitas possibilidades de ações.
É comum as pessoas tomarem decisões mais impulsivas
se o seu ticket é baixo e acabarem não separando o
tempo necessário para acompanhar as aulas e realizar
as atividades.
Neste caso, você pode escrever um email bem pessoal,
com o nome do professor do curso, convidando o aluno
para começar as aulas, ou falando do assunto que
vai ser abordado logo no começo. Seu objetivo neste
momento é fazer com que o aluno comece a assistir as
primeiras aulas.

voltar para o índice

Depois de um tempo fazendo o curso é comum um
momento de desmotivação ou despriorização das
aulas por conta de qualquer acontecimento externo.
Nestas horas é necessário ser preciso para não perder
o aluno de vez.
Primeiro você deve entender, com base em histórico,
quanto tempo os seus alunos passam fora do ambiente
de ensino e retornam versus os alunos que passam tempo
fora do ambiente e desistem. Ao definir se o tempo é de
fato duas semanas, você pode ser mais eficaz ao trazer
novamente o aluno desengajado e transformar um possível ex-aluno e um prospect para comprar outro curso.
Alguns alunos podem estar demorando mais do que o
previsto para terminar um determinado módulo, indicando atraso e possível baixa do engajamento. Você
pode escrever um email com alguma curiosidade sobre
o próximo assunto que ele assistiria, pedir para alguém
da sua equipe comercial fazer uma ligação para este
aluno e perguntar como está o processo de aprendizado dele, enviar parte do conteúdo via email, ou mesmo

27

Como planejar, produzir e promover cursos online em vídeo
WhatsAPP (34) 9.9333-2525 - Escola de Negócios

criar uma Landing Page oferecendo conteúdo grátis
relacionado ao tema do curso, como uma planilha ou
um ebook.
Ao terminar o curso o seu aluno está satisfeito consigo
mesmo e provavelmente empolgado com a sua empresa. A principal recomendação nesse momento é enviar
apenas uma proposta de compra de um novo curso
caso a sua continuidade for evidente. Um bom exemplo
desse caso são cursos com níveis diferentes do mesmo
assunto (Redes I e II ou Programação Básica e Avançada,
por exemplo).
Caso existam diversos caminhos possíveis, gere engajamento com dicas de vagas de emprego que utilizariam
aquele conhecimento ou possibilidades de aplicação do
aprendizado recém adquirido no dia a dia dele. Fale de
profissionais renomados no assunto e peça feedback.
Depois ofereça com alguma proposta diferenciada para
ex-alunos daquele curso. O aluno vai se sentir em uma
posição privilegiada e as chances de compra são altas.

Remarketing
Sabe quando você procura por um produto da internet,
e pelas próximas semanas, todos os anúncios que você
encontra são sobre aquele produto ou similares? Isso é
remarketing (ou retargeting).
Dificilmente uma pessoa realiza uma compra na primeira
vez que pesquisa por um produto. E é aí que o remarketing entra. Ele funciona criando uma espécie de registro
cada vez que você acessa a página de algum produto
específico ou pesquisa por ele, e então, usa esse registro
para fazer com que anúncios relacionados te “persigam”.

produto de seu site, pode exibir para ele anúncios sobre
o produto, com talvez um desconto atrativo;
• Lembre-se de ter boas Landing Pages. Não adianta
fazer um belo anúncio e levar o visitante para a home
do site. Lembre-se de ajudá-lo a encontrar seu objetivo – e, claro, converter.
• Fique sempre de olho nas métricas para an alisar os
resultados de seus esforços. É importante lembrar que
não apenas o CPC (Custo por Clique) merece atenção,
mas também o CPA (Custo por Aquisição), ou seja, o seu
gasto real para cada conversão gerada pela campanha.
• Tome cuidado com o excesso de exibições para um
determinado usuário, já que isso pode cansá-lo. É
recomendado não termos mais do que 10 visualizações por pessoa.

O objetivo do remarketing é fazer com que aquela
pessoa que se interessou pelo seu projeto mas ainda
não converteu, não se esqueça de você e que continue
mantendo aquele interesse
Algumas ferramentas que são usadas na hora de
comprar seu remarketing são o AdWords ou o AdRoll,
e na hora de criar seu anúncio, coloque em prática os
seguintes tópicos:
• Crie audiências relevantes. Foque em públicos que
sejam interessante de ser impactados pelo remarketing;
• Crie anúncios específicos para cada público. Quanto
mais próximo do objetivo do usuário melhor. Por exemplo, se ele entrou na página de preços de determinado
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Análise
Um das formas de alcançar sucesso com seus cursos é analisar os resultados de forma
contínua, sempre buscando melhorar todos os aspectos do curso a partir das métricas e
dos comentários e experiências dos alunos.

Indicativos de qualidade
A seguir, vamos listar alguns aspectos que indicam a aprovação do(s) seu(s) curso(s)
perante os alunos:
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Alunos reincidentes

Engajamento com as aulas

A reincidência de alunos vai depender do tipo e da
variedade dos cursos que você oferece, mas é um bom
indicativo para saber se você está no caminho certo. É
claro que a qualidade do seu curso é essencial para isso,
mas você pode incentivar que seus alunos façam novos
cursos oferecendo cupons de desconto ou outros tipos
de benefícios.

Alunos que se mostram continuamente engajados com
as aulas, principalmente no caso de cursos longos, sugerem que seu curso tem um bom conteúdo e um formato
atrativo. As métricas utilizadas vão depender do formato
em que você oferece seu curso. Entre elas, estão: taxa de
abertura dos emails das aulas, clique no link que direciona para os conteúdos, download dos materiais, taxa de
alunos que assistem aos vídeos das aulas etc.
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Alunos certificados

Recomendações

Outros aspectos a considerar

A certificação não só vai sugerir se seus alunos estão
interessados nas aulas que você oferece, mas também
possíveis melhorias a fazer no conteúdo e na prova
realizada. Por exemplo, se você percebe que muitos
alunos erram determinadas questões, pode ser que
aquele conteúdo não esteja bem explicado, ou que
as questões relacionadas a ele na prova estejam mal
formuladas. Ou, caso o número de aprovados seja
muito grande ou muito pequeno, pode ser que a prova
de certificação esteja fácil ou difícil demais.

Cursos de qualidade costumam ser bem avaliados
e recomendados pelos alunos e ex-alunos. Por isso,
estimule os estudantes a mostrarem que aprovam seu
conteúdo. Isso pode ser feito através do compartilhamento de anúncios do curso ou de parte do conteúdo
nas redes sociais, avaliações no seu site ou em suas
páginas das redes sociais etc.

Como dissemos, alguns indicativos apontam se seu
curso possui qualidade e está entregando o que promete. Contudo, o contato dos alunos ainda é essencial
para fazer essa avaliação.

Vendas
Esse talvez seja o indicativo mais direto de que seu
curso está sendo bem aceito. Se o conteúdo parece ser
de qualidade, aos poucos seus potenciais alunos começarão a comprar. E, caso essa impressão for confirmada,
passarão a divulgar e recomendar seu curso, estimulando novas vendas de suas aulas.

Por isso, sempre analise o feedback dado por seus
alunos, seja nas redes sociais, em fóruns ou no próprio
site da sua instituição. Com base nas declarações, tente
aprimorar as aulas.
E não deixe dúvidas em aberto: da mesma forma que
seus alunos e ex-alunos dedicam tempo para oferecer
um feedback, sempre dê a eles uma resposta às suas
dúvidas, sugestões e reclamações. Isso não só gera
uma boa impressão em relação à sua instituição, mas
também pode ser decisivo para que um potencial aluno
se matricule ou não.
Por fim, avalie se o objetivo proposto no início está
sendo atingido. Seus alunos estão realmente recebendo
o conteúdo que esperavam? Seu curso os está capacitando para aquilo que prometeu? Caso veja que isso
não está acontecendo, reavalie seu conteúdo, sua equipe e também seus objetivos. Pode ser que você esteja
gerando expectativas além do que pode entregar.
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Neste ebook você encontrou dicas valiosas para começar a produzir seu material de ensino a distância, seja
para começar um novo negócio na área da educação,
seja para expandir seus projetos ou para qualificar e
engajar seus colaboradores.
Educação é uma necessidade. Independente do mercado, sempre há pessoas que entendem a necessidade de
se qualificar e que sabem que aí é que mora o diferencial de um bom profissional.
Esperamos que você use este conteúdo para conseguir
montar o melhor planejamento para seu projeto e que
produza vídeo aulas de qualidade profissional para
oferecer o melhor na hora de divulgar e vender seu
projeto EAD.
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