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Muitos coaches quando decidi- 
ram por uma carreira solo não 

tinham a menor idéia do que os 

esperava. Foi nesse momento 

que descobriram que teriam 

que jogar em todas as frentes: 
abrir a empresa legalmente, 

dar nome, fazer divulgação, 
captar clientes, vender o servi- 

ço, entregar o processo, emitir 

a NF, cobrar o cliente, controlar 

a contabilidade, participar de 

reuniões e ainda continuar es- 

tudando, Ufa! 

 

O começo é sempre mais difícil 
e o investimento nem sempre é 

compatível com a necessidade. 
Muitas vezes vem o sentimento 
de solidão  e até  de ignorância 

sobre determinados assuntos; 

neste caso o jeito é fazer por si 

próprio, buscar ajuda de paren- 
tes e amigos que tenham conhe- 
cimento da área. Quando você 
recruta um suporte, você pode 

focar no seu interesse e manter 
o seu negócio atraente, mas nem 

sempre se consegue essa ajuda, 

e o jeito é fazer por si próprio. 

 
Quando o assunto é a divulga- 
ção do Coaching sempre apare- 

ce uma questão: em qual mídia 
devo investir tempo e dinheiro? 
Como dissemos anteriormen- 

te, para poder saber qual mídia 
usar é necessário conhecer seu 
publico potencial, pois a partir 

desta   informação   é possível 

direcionar qual meio de comu- 
nicação: TV, rádio, internet, 

revista ou jornal e quando es- 

colhido, definir qual o veículo: 

programa de TV, título de revis- 
ta, tipo de inserção de internet: 
blog, adwords, site, email e etc. 
Existem alguns critérios para 
poder eleger qual a ação que 

irá fazer, uma delas é levantar 

o custo X beneficio que esta 
ação pode proporcionar; quan- 

to de investimento será feito e 

quanto de retorno financeiro 
ele poderá te dar. Atualmente o 
email marketing é um dos mais 
cotados, por seu baixo custo e 
principalmente, do acesso mi- 
nucioso aos resultados de cada 

ação que esse meio oferece. O 

Lucila Ferraz Marques 

Coach, Facilitadora, Palestrante e Marketing 

Diretora da ICF São Paulo 

Podemos nos reinventar a todo momento, basta querer! 

lucila@lucilamarques.com.br Ponto de Venda 
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crescimento do email  marketing 

é contínuo e reflexo do aumen- 

to, cada vez mais presente, do 

acesso à internet. Além disso, a 

consolidação das redes sociais 

também contribui com o grande 

potencial de mercado a ser ex- 

plorado. Quanto mais pessoas 

conectadas, mais chances de no- 

vos emails, usuários, acessos etc. 

O email marketing como a ação é 

a mais vantajosa no meio digital. 

 
Em tempos de redes sociais, 
podemos pensar em 5 razões 

para apostar nesta ferramenta 
de marketing digital. Não há 

dúvidas de que as mídias so- 
ciais revolucionaram boa parte 
do marketing. Seus resultados 

continuam justificando a aten- 
ção e recursos dispendidos com 

esse canal. Veja abaixo5 razões 

para dedicar recursos para fa- 
zer e-mail marketing de uma 

forma séria e assertiva 

 
1- Todo mundo tem e-mail 

Por mais que sejamos um dos 
países líderes no uso do Twitter 
ou Linkedin - que em geral são 

as redes de uso mais profissio- 

publicação, a chance é grande 

de que não verá mais o conteú- 

do, por outro lado, o e-mail é as- 

síncrono e não se perde. É muito 
comum dispararmos uma cam- 

panha e ainda termos aberturas 

e cliques vários dias depois. 

3- Um relacionamento mais 

profundo 

Ao mesmo tempo em que é fácil 
começarmos a seguir uma em- 

presa no Twitter ou curtir sua 

página no Facebook, é bastante 

comum não clicarmos nos links 

ou mesmo parar de seguir sem 

uma razão evidente. Por e-mail 

o compromisso é maior. Somos 

mais relutantes em nos inscre- 

ver para alguma lista, mas em 

compensação investimos mais 

atenção nos e-mails que rece- 

bemos. Por isso, de uma forma 
geral, os cliques de uma campa- 

nha de e-mail ficam entre 10x a 
50x mais altos do que os cliques 

em um post em mídia social 
(para um mesmo tamanho de 

base de assinantes). 

 
4- Lista de e-mails é um ativo 

próprio e estável 
 
Por mais que tenhamos que nos 

incentivar as empresas a gastar 
mais com seus Promoted Posts 

e, com isso, conseguir fazer suas 
publicações apareçam nas time- 

lines da maioria dos seus fãs. 
5- Com e-mail, é possível au- 

tomatizar parte do marketing 

digital 

Isso é conseguido com uma 
prática mais avançada de ma- 
rketing digital, é o disparo de 
uma sequência de e-mails de 

forma automatizada a partir 
de ações tomadas pelo usu- 

ário e/ou seu perfil demo- 

gráfico (cargo, tamanho da 
empresa, tipo de negócio, 
etc.).Apesar de haver experi- 

ências de automação via mí- 
dias sociais, essa automação 

hoje só é possível de ser feita 

em escala e de forma confiá- 
vel através de e-mail. 

 

10 dicas de como fazer email 
marketing 
1. Não compre listas de emails 
2. Seja Pessoal 
3. Escreva um título que seja 

impossível de não abrir 
4. Se possível, personalize seus 

emails com o nome da pessoa 

nal – a proporção ainda é um 

pouco baixa se comparada com 
apoiar em um software para fa- 

zer e-mail marketing da forma 

que irá recebê-los 
5. Não  envie  emails 

frequência 
com alta 

o tamanho da população online. 
No entanto,  todo  mundo  tem 

e lê e-mail com frequência. Faz 
parte do nosso dia a dia há anos. 

 
2- Mídias sociais são como um rio 

O stream de atualizações de 

uma rede social é como um rio: 

se você  não está lá na hora  da 

certa, temos controle total so- 

bre a lista de assinantes. Nas mí- 
dias sociais também temos esse 

ativo, mas estamos submetidos 

às regras de terceiros e que po- 

dem mudar significativamente 
em pouco tempo. Um exemplo 

é o Facebook, que apertou os 

critérios do seu algoritmo para 

6. Menos é mais. Evite emails 
longos e vá direto ao ponto 

7. Diga aos leitores porque eles 
recebem seus emails e onde 
se cadastraram 

8. Ofereça  uma  recompensa: 
artigo, dicas, e-book... 

9. Se possível, evite imagens 
10. Deixe seus dados de conta- 

to Visível. 
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