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Me formei em coaching... 

E AGORA? 
Não venda 
coaching, venda sua 

MARCA PESSOAL 
 
 

 
 
 

Muito bem,  acrescentamos  em  nos- 

sa carreira a atividade de Coaching e 

mais, tornamos essa atividade a nossa 

principal fonte de renda. Ai vem aquele 

pensamento que não quer nos deixar    

e em seguida o friozinho na barriga... 

Como eu vou conseguir clientes? Como 

eu vou vender o processo de Coaching 

para as pessoas? Eu nunca vendi nada! 

Sua história é quem fará sua marca 

pessoal, pois todo mundo que  fez 

um curso de Coaching se diz ser um 

Coach, a concorrência atual é feroz, 

os clientes em geral não sabem como 

decidir  quem  é  o profissional certo, 

e  a  propaganda  boca  a  boca  é mui- 

to poderosa. Você quer investir seu 

tempo na atividade de Coaching e não 

fazendo marketing, certo? Então é 

importante decifrar algumas ques- tões 

que são as maiores dificuldades dos 

coaches, que são: 

- estabelecer o nicho que irá trabalhar 

(segmento/ público) 

- identificar o que tem em comum com os 

outros 

- desenvolver a estratégia para  captação 

de clientes 

- ser visto e reconhecido como coach 

- ter um pacote (nome/ processo/ concei- 

to/ valor) consistente e convincente 

- ter um site que proporcione visibilidade 

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 

mailto:lucila@lucilamarques.com.br
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Se você leu e ainda ficou com estas 

dúvidas, então vamos começar a pen- 

sar no seu negócio respondendo es- 

tas seguintes perguntas: 

Como me diferencio dos demais coa- 

ches? Como me destaco nesse mundo 

de Coaching? 

Porque os clientes pagariam mais 

para ter o meu serviço? 

A resposta é... sua marca pessoal 
 

Para criar e definir sua marca pesso- 

al existem alguns passos que podem 

te ajudar: 

• O que de fato é importante para 

oferecer ao seu cliente? O seu valor! 

o Você tem que ser muito autenti- 
co em suas expectativas internas, 
pois elas é que irão gerar as per- 
cepções externas aos clientes. 

 

• O que te faz Único? A diferença! 

o Perceba o que você tem em co- 
mum com os outros coaches e 
em que você se destaca, esse 
será o seu trunfo! 

 

• O que te faz ser atraente para o 

cliente? Relevância 

o A credibilidade e importância 
que tem para as pessoas toma- 

doras de decisão e para as pes- 
soas influentes no segmento. 

 
Quanto mais especifico for seu mer- 

cado, maior será sua presença e maior 

será sua lista de clientes. Isto significa 

colocar foco no seu publico. Oferecer 

todos os tipos de Coaching para toda 

e qualquer pessoa, não te faz um pro- 

fissional especializado e experiente  

no tema. Imagine atender Coaching 

para diferentes temas: executivo,  car- 
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reira, esporte, financeiro, vida, 

relacionamento, casamento, 

emagrecer e etc; além de não 

adquirir uma boa bagagem de 

casos e experiências para con- 

duzir o processo, deixa uma 

imagem subjetiva de um pro- 

fissional que faz tudo e não 

tem especialidade em nada. Se 

escolher um tema ou um públi- 

co específico para trabalhar os 

processos terão casos simila- 

res, e a experiência de um será 

dica para outro; certamente 

sua imagem ficará atrelada a 

um Coach especialista neste 

tema ou publico. Quando uma 

pessoa tiver a intenção de con- 

tratar um Coach que trate de 

algo especifico, de uma forma 

ou de outra chegará a você que 

é um especialista neste assun- 

to. O cliente perceberá que o 

que você faz e como você faz pa- 

rece ser único e que você pode 

ajudá-lo em seu desafio. É como 

dar um tiro de espingarda em 

um elefante e um tiro de rojão 

em uma formiga... no elefante 

fará somente cosquinhas e na 

formiga é tiro certeiro que não 

conseguirá escapar! Isso é foco! 

Quanto mais focado estiver, 

maior influencia causará, maior 

conectividade com os clientes 

terá e você e seu cliente esta- 

rão mais engajados. Não ven- 

da Coaching, venda sua marca 

pessoal de Coaching! 

Como transformar interessados 

em Coaching em processos de 

Coaching vendidos pela internet! 

 
Em primeiro lugar as pessoas de- 

vem  conhecer  sua  marca pessoal, 

e para isso você deve passar credi- 

bilidade e ser uma autoridade no 

assunto. Como? Uma das formas 

de ser conhecido e reconheci- 

do é expor sua marca pessoal 

na internet, hoje em dia não 

estar na internet é o mesmo 

que estar fora do mercado. 

Use e abuse dos recursos vir- 

tuais, mas lembre-se que para 

ser notado você deve ter cla- 

reza no que diz, consistência 

no conteúdo e frequência. Se 

o potencial cliente não enten- 

der o que esta dizendo, e tiver 

trabalho para conseguir com- 

preender, ele irá buscar outro 

Coach mais objetivo; se ele 

achar que não faz muito sen- 

tido o que diz ou achar vazio o 

conteúdo, rapidamente muda 

de tela e busca algo mais con- 

sistente; e por fim se não ti- 

ver frequência de exposição 

será esquecido rapidamente. 

Para aumentar sua exposição 

use uma palavra chave, aquela 

que será sempre utilizada com 

sua marca pessoal para que 

possa ser encontrado pelos 

meios de busca da internet, 

por exemplo: Coaching para 

transformação, esta palavra 

transformação deve vir sem- 

pre presente em suas exposi- 

ções na internet, sendo usada 

em seus textos, artigos, víde- 

os, etc, pois quando forem 

pesquisar a palavra transfor- 

mação, sua marca estará pre- 

sente. Existem 5 formas de 

sua reputação ser mensurada 

na internet: frequência, rele- 

vância, simplicidade, diversi- 

dade e credibilidade. 
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Como ter credibilidade e 
autoridade pela internet? 
Certifique-se de que você será 

encontrado pelas pessoas. Sem- 

pre que participar de um even- 

to, fazer uma palestra, escrever 

um artigo divulgue na internet 

através das redes sociais: 

- linkedin: é uma ferramenta de 

uso profissionalde pesquisa e 

possui mais de 225 milhões de 

perfis. Defina as competências 

para expor sua marca pessoal, 

quanto mais especialista for 

mais forte será sua marca pes- 

soal e mais fácil será encontra- 

do, outra dica é participar do 

maior numero possível de gru- 

pos dentro do tema. 

- Facebook: é uma ferramenta 

social onde você poderá expor 

a sua autoridade e sua credibi- 

lidade postando fotos de even- 

tos que participou, palestras 

que ministrou e ainda fotos 

com pessoas reconhecidas do 

mercado. Sua exposição cres- 

cerá e irão comentar que viram 

você com tal pessoa, em tal 

evento e fazendo tal coisa. A 

visibilidade desta ferramenta é 

extremamente rápida e de lar- 

go alcance. 

- Youtube: a febre do Youtube 

faz com que um vídeo simples 

seja acessado por milhões de 

pessoas em segundos, o tema  

e o nome são os maiores res- 

ponsáveis por isso. Crie vídeos 

de até 3 minutos com temas da 

sua especialidade, coloque um 

bom titulo (lembre-se da pala- 

vra chave de sua marca) e moni- 

tore os acessos realizados, você 

ficará impressionado. 
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