
 

 

Autópsia do Aulão 
Como prometido, aqui vai mais um material xuxuzinho pra quem participou do Aulão 
de Planejamento. Poderia ser apenas um resumão do que rolou? Poderia. Mas vamos 
um pouco mais a fundo que isso…  
 
 
Assim que encerramos a live, foi realizada a autópsia do aulão para determinar o 
motivo dos nossos alunos terem morrido de amores pelo Projeto Maple.      
 
De início, fomos muito sinceros com relação aos objetivos do aulão: 
1. Fazer você se apaixonar por planejamento; 
2. Explicar a estrutura ideal de um planejamento; 
3. Lançar o curso (afinal, os boletos não se pagam sozinhos  ). 

 
E o que a gente descobriu no laudo? 
 

1. Se apaixone 
Lembra que rolou o exemplo da viagem de POA à Boa Vista? Então… aqui fizemos 
nossos alunos entenderem que a melhor maneira de alcançar QUALQUER objetivo, é 
com planejamento. 
 
Relembrando: 
❖ Planejando, você não corre o risco de chegar em outro lugar sem querer; 
❖ A cada elemento de inteligência que você adiciona, ajuda a tornar a viagem mais eficiente 

(informações do Google Maps, pedágios, lugares mais baratos, preço da gasolina, etc);  
❖  Tudo isso também fará com que você chegue ao seu destino mais rápido; 
❖ E se surgir algum problema, você já sabe o que será afetado. Essa previsibilidade te ajuda na 

tomada de decisão e tempo de resposta. 
 
Se eu te convenci com essa metáfora, você venceu. Você sabe que venceu.  
Afinal, não são todos os profissionais de marketing que entendem a importância de 
planejar e isso já é um ótimo diferencial para te colocar na frente da concorrência. 
 
A partir de agora você venderá inteligência ao invés de post pro insta. Combinado? 
 

 
 



 

 

2. Estruture 
Dito isso, foi a hora de mostrar a estrutura de um planejamento de marketing real. 
Para isso, usamos o documento feito para a Reportei como exemplo… E que baita 
exemplo, né? Ele é o mais completo possível. 
 
Aliás, você já baixou o material que disponibilizamos? Esse checklist possui todos os 
itens para a elaboração de um planejamento de 1) estrutura plena; 2) estrutura parcial; 
3) estrutura básica; 4) ou estrutura mínima. 
 

https://www.projetomaple.com/materiais 
 

3. Se aprofunde! 
E é lógico que não poderia faltar a divulgação do curso MAIS AGUARDADO da história 
da Agência de Bolso, não é mesmo? 
 
“O curso de planejamento de marketing mais completo do Brasil. Aquele que você nem sabia 
que precisava, mas não vai conseguir ficar sem.” - Projeto Maple 
 
Mas com grandes cursos, vêm grandes perguntas. 
Bora relembrar as principais dúvidas da galera: 
 
✅ Em que caso podemos oferecer um planejamento de graça para o cliente? 
No início, sem muita prática… não vejo problema. É bom porque pega o jeito pra 
desenvolver. Em alguns casos também é possível oferecer o planejamento como moeda 
de troca, em algum contrato fixo. 
 
✅ De onde você tira os dados e informações? 
Principalmente do cliente, temos um briefing de perguntas bem completo. O relatório 
das redes sociais e os repositórios de pesquisa também oferecem bastante informação. 
#Spoiler: no curso você vai descobrir onde encontrar esses dados. 
 
✅ Para quais tipos de empresa eu posso vender o planejamento? 
A verdade é que toda empresa precisa, mas algumas enxergam um valor maior no 
documento. Startups, por exemplo, têm a necessidade de mostrar o plano para os 
investidores. A área de educação e empresas escaláveis também costumam valorizar 
bastante. Quem não curte muito são empresas muito pequenas. 
 
✅ Pode ser adaptado para todo tipo de empresa? 
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Pode e deve. <3 
Tanto para ações online quanto offline. 
 
✅ Como fazer perguntas pro cliente? 
Sugiro em reunião. Elas são ótimas para colher as ~nuances~. Por isso, monte o 
questionário e, se possível, faça as perguntas pessoalmente. 
 
✅ Quando preciso entregar o TCC? 
A data limite é 31/07, com anúncio do vencedor em agosto. 
 
✅ Quando começam as aulas? 
O curso é gravado, vamos liberando 2 módulos por semana. Além disso, teremos 
encontros ao vivo quinzenalmente. 
 
✅ Quando vai ser a viagem do vencedor? 
Não se preocupe, a viagem é negociável. O vencedor virá na melhor data para ele. 
 
✅ Tem certificado? 
Tem sim. 12 horas de aula! 
 
É isso! Acho que não esqueci de nada. 
Mas na dúvida, pode conferir o FAQ do Projeto Maple ou mandar uma mensagem que 
respondo o quanto antes. <3 
 

https://www.projetomaple.com/faq

