
 

A Anatomia de um Post Viral no LinkedIn 
 
Postagem original: 
https://www.linkedin.com/posts/thiago-reis-_thiago-venha-a-minha-sala-por-favor-activity-665
5844982001283072-CEfx/ 
 
 
 
 
“Thiago, venha a minha sala por favor.” 
 
Entrei na sala do CEO e ele estava pálido. 
 
Não era um momento fácil para ele também. 
 
Antes mesmo dele explicar eu já sabia, naquele momento eu não tinha mais emprego. 
 
A primeira pergunta que me fiz, era como eu iria pagar as contas? 
 
Não foi um tempo fácil, mas aquela derrota além de me mostrar que eu não era tão bom quanto 
acreditava, me fez refletir toda a minha vida. 
 
Me fez começar um projeto que estava na minha cabeça há mais de um ano. 
 
Me reinventei a tal ponto de não ser mais o mesmo Thiago que agora escreve esse post, tanto 
fisicamente quanto intelectualmente. 
 
Do meu momento mais triste (até aquele dia eu nunca tinha sido demitido) surgiu minha maior 
revolução. 
 
Muitos riam de mim com as minhas lives para duas pessoas. 
 
"Thiago, quando você vai desistir dessa história de produzir conteúdo?" 
 
Por propósito, por saber que poderia ajudar muitas pessoas e por um pouco de raiva, eu 
continuei. 
 
São 2 anos e 4 meses de empresa e eu não apenas estou na minha melhor performance, no meu 
melhor mês de vendas, com meu menor peso, com uma grande qualidade de vida, tudo porque 
um dia fui demitido. 
 
Na semana em que muitas pessoas perderam seus empregos, eu queria te dizer: 
 
Tem algo fantástico chegando para você! 
 
Já começou a sua revolução? 
 

https://www.linkedin.com/posts/thiago-reis-_thiago-venha-a-minha-sala-por-favor-activity-6655844982001283072-CEfx/
https://www.linkedin.com/posts/thiago-reis-_thiago-venha-a-minha-sala-por-favor-activity-6655844982001283072-CEfx/


 

 

Aprendizados: 
 
Quase todo o texto está escrito em seções de uma linha e isso facilita a leitura. 
 
Se você encontrasse essa publicação e cada frase estivesse unida em um punhado de texto, 
ela ficaria horrível. Em vez disso, use o comprimento da frase e os bullet points para ajudar a 
desenhar o texto. Observe como a visão de uma águia, a parte quando colocada ao seu lado 
parece um comprimento de onda. Este é um excelente sinal de um texto bem escrito. 

Esboço: 
 
 
1. Comece a peça perfurando o problema e “torça a faca” num total de 6 - 8  palavras: 
 
“Thiago, venha a minha sala por favor.” 
 
Entrei na sala o CEO e ele estava pálido. 
 
2. Explicar os resultados negativos e liberar a vulnerabilidade nas próximas três linhas. É 
poderoso. 
 
Não era um momento fácil para ele também. 
 
Antes mesmo dele explicar eu já sabia, naquele momento eu não tinha mais emprego. 
 
A primeira pergunta que me fiz, era como eu iria pagar as contas? 
 
3. Mergulhe no momento da “aha”. 
 
A primeira pergunta que me fiz, era como eu iria pagar as contas? 
 
Não foi um tempo fácil, mas aquela derrota além de me mostrar que eu não era tão bom quanto 
acreditava, me fez refletir toda a minha vida. 
 
Me fez começar um projeto que estava na minha cabeça há mais de um ano. 
 
4. Reiterar uma imagem mais clara do problema com mais confiança. 
 
Me reinventei a tal ponto de não ser mais o mesmo Thiago que agora escreve esse post, tanto 
fisicamente quanto intelectualmente. 
 



 

Do meu momento mais triste (até aquele dia eu nunca tinha sido demitido) surgiu minha maior 
revolução. 
 
5. Mergulhe nos sacrifícios que você precisou fazer para resolver o problema. 
 
Muitos riam de mim com as minhas lives para duas pessoas. 
 
 
6. O resultado dos sacrifícios (primeiro passo da jornada do herói) 
 
"Thiago, quando você vai desistir dessa história de produzir conteúdo?" 
 
 
7. Escalar rapidamente do primeiro para o segundo passo. 
 
Por propósito, por saber que poderia ajudar muitas pessoas e por um pouco de raiva, eu 
continuei. 
 
8. Resultado benéfico. 
 
São 2 anos e 4 meses de empresa e eu não apenas estou na minha melhor performance, no meu 
melhor mês de vendas, com meu menor peso.  
 
9. Problema resolvido. 
 
Com uma grande qualidade de vida, tudo porque um dia fui demitido. 
 
 
10. Escalar o benefício para dar mais credibilidade à aprendizagem. 
 
Na semana em que muitas pessoas perderam seus empregos eu queria te dizer: 
 
 
11. Diga diretamente como você retorna da sua aprendizagem (comunidade de 15.000 
pessoas) 
 
Tem algo fantástico chegando para você! 
 
12. O que você pode fazer se tiver problemas semelhantes. 
 
Já começou a sua revolução? 
 
 
 
 
 



 

Estrutura para você começar a escrever 

 
1. Comece a peça perfurando o problema e "torça a faca" num total de oito palavras: 
 
 
2. Explicar os resultados negativos e liberar vulnerabilidade nas próximas três linhas. É 
poderoso. 
 
 
3. Mergulhe no momento da “aha”. 
 
 
4. Reitere uma imagem mais clara do problema com mais confiança. 
 
 
5. Mergulhe nos sacrifícios que você precisou fazer para resolver o problema. 
 
 
6. O resultado dos sacrifícios (primeiro passo da jornada do herói) 
 
 
7. Escalar rapidamente do primeiro para o segundo passo. 
 
 
8. Resultado benéfico. 
 
 
9. Problema resolvido. 
 
 
10. Escalar o benefício para dar mais credibilidade à aprendizagem. 
 
 
11. Diga diretamente como você retorna da sua aprendizagem (comunidade de 15.000 
pessoas) 
 
 
12. O que você pode fazer se tiver problemas semelhantes. 
 



 

Post Pronto para bater 5 indicações (no mínimo) : 
 
1. Comece a peça perfurando o problema e "torção na faca" num total de oito palavras: 
 
Eu não ia bater meta.  
 
2. Explicar os resultados negativos e liberar vulnerabilidade nas próximas três linhas. É 
poderoso. 
 
Não tinha ideia do que fazer, mas apenas que o tempo estava contra mim. 

 
3. Mergulhe no momento da “aha”. 
 
Eu precisava estudar e me reinventar. 

 
4. Reitere uma imagem mais clara do problema com mais confiança. 
 
É muito comum para quem é gestor de vendas / fundador / vendedor achar que é só falar 

do seu produto e esperar o cliente comprar. 

 

Depois de muito pesquisar entendi o quanto precisava compreender melhor o meu cliente e 

focar nas suas necessidades se eu quisesse bater minhas metas. 

 
5. Mergulhe nos sacrifícios que você precisava para resolver o problema. 
 
Dentro da minha pesquisa me deparei com o Bootcamp: Vendas Previsíveis e vi que o 

tópico do treinamento batia exatamente com a minha necessidade. 

 
6. O resultado dos sacrifícios (primeiro passo da jornada do herói) 
 
Nada te deixa mais eficiente que amolar o machado e é exatamente isso que estou fazendo 

agora. 

 
7. Escalar rapidamente do primeiro para o segundo passo. 
 
Pra mim, meta é algo que não existe para ser batida, existe para ser superada. 

 
8. Resultado benéfico. 
 



 

Pra mim, meta é algo que não existe para ser batida, existe para ser superada. 

Não só entendi o que preciso corrigir, como estou abordando as minhas oportunidades 

muito mais centrado no que elas precisam. 

 
9. Problema resolvido. 
 
É assustadora a diferença entre ser consultivo e focar em um produto. 
 
10. Escalar o benefício para dar mais credibilidade à aprendizagem. 
 
Se você quer dominar suas vendas e passar a bater a meta antes do fim do mês, minha 

dica é simples, foque na transformação no lugar de falar do produto. 

 
11. Diga diretamente como você retorna da sua aprendizagem (comunidade de 15.000 
pessoas) 
 
Se você precisa de mais previsibilidade e quer bater metas, não perca a chance de 

participar do treinamento do Thiago Reis. 

 
Guarde sua vaga => https://bit.ly/SUA-URL-INCURTADA 
 
12. O que você pode fazer se tiver problemas semelhantes. 
 
Bora? 
 

Post Pronto 
 
Eu não ia bater meta.  

Não tinha ideia do que fazer, mas apenas que o tempo estava contra mim. 

Eu precisava estudar e me reinventar. 

É muito comum para quem é gestor de vendas / fundador / vendedor achar que é só falar 

do seu produto e esperar o cliente comprar. 

Depois de muito pesquisar entendi o quanto precisava compreender melhor o meu cliente e 

focar nas suas necessidades se eu quisesse bater minhas metas. 



 

Dentro da minha pesquisa me deparei com o Bootcamp: Vendas Previsíveis e vi que o 

tópico do treinamento batia exatamente com a minha necessidade. 

Nada te deixa mais eficiente que amolar o machado e é exatamente isso que estou fazendo 

agora. 

Pra mim, meta é algo que não existe para ser batida, existe para ser superada. 

Não só entendi o que preciso corrigir, como estou abordando as minhas oportunidades 

muito mais centrado no que elas precisam. 

É assustadora a diferença entre ser consultivo e focar em um produto. 

Se você quer dominar suas vendas e passar a bater a meta antes do fim do mês, minha 

dica é simples, foque na transformação no lugar de falar do produto. 

Se você precisa de mais previsibilidade e quer bater metas, não perca a chance de 

participar do treinamento do Thiago Reis 

Guarde sua vaga => https://bit.ly/SUA-URL-INCURTADA 

Bora? 

 
---------------- 
 
Obs.: Me marque eu vou Compartilhar. 
Use o @thiago.reis.gm para me marcar. 
Use o bit.ly para encurtar a URL do programa de indicação, assim você garante a entrega 
do LinkedIn. 
 
 
 

https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSUA-URL-INCURTADA
http://bit.ly/

