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Antes de definir quem são os po- 

tenciais clientes e como conquis- 

tá-los, comece estabelecendo as 
metas estratégicas. Sabendo o 

que você quer buscar com seu 
esforço de marketing, você con- 

seguirá determinar onde, quan- 

do e quanto poderá investir de 
dinheiro e de energia. 

 

É muito importante saber aonde 

quer chegar e para isso você deve 
definir as metas, que devem ser 

quantitativas, para que possa ser 
medida e saber o quão perto ou 

distante está de seu objetivo, veja 

alguns exemplos de metas: 
• Conquistar 25 clientes novos 

até o final do ano; 

• Fechar 8 propostas em em- 
presas de projeto de coaching 
executivo até o final do ano; 

• Dobrar o numero de clientes 

em 3 meses; 

• Incrementar 100 nomes na 
lista de e-mails nos próximos 
3 meses; 

• Participar de pelo menos 5 
eventos de coach no ano; 

Certifique-se de ter pelo menos 

duas ou três metas antes de co- 
meçar o plano de comunicação, 

para suas ações darem suporte 
a sua meta e por consequência 

ao seu objetivo. 

 

Bem, agora que já sabe o que 
quer conquistar você precisa 

saber para quem deve direcio- 
nar seu plano de comunicação, 

ou melhor, como identificar o 

seu cliente potencial. Identifi- 
car quem pode vir a ser o seu 

nicho de mercado é 50% do ca- 
minho andado para se chegar 

até quem você quer. 

Para ajudar nesta identificação, 

imagine como um retratista 

pinta uma pessoa. Ele investe 
bastante tempo na observação. 

Presta atenção na pele, percebe 
a cor, a textura, as roupas e bus- 

ca a essência que está sendo ex- 

posta. Para definir o seu cliente 
potencial, você deve ter a mes- 

ma fascinação, compromisso e 
envolvimento que o retratista. 

Quanto mais souber sobre seu 

potencial cliente, melhor será a 
conexão com ele, o investimen- 

to de energia e dinheiro. 
 

Reserve alguns minutos e res- 
ponda as perguntas abaixo, 

mesmo que você não tenha os 
dados precisos. Lembre-se dos 

clientes que já trabalhou ou 

aqueles que queira trabalhar. 
1. Seu  cliente  potencial  é ho- 

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 

E agora? 
Como definir meus potenciais clientes? 

Me formei em coaching... 

mailto:lucila@lucilamarques.com.br
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mem, mulher ou ambos?Qual 
o grau de instrução? 

2. Quantos anos têm? Qual a 
renda? 

3. Seu cliente trabalha? Qual a 
Profissão? Tem alguma área 
específica? 

4. Estado civil, filhos, bichos de 
estimação. 

5. Onde costuma fazer as com- 
pras, como gasta seu dinhei- 
ro? lazer, viagem, roupas 

6. Como se informa? TV, radio, 
revista, livro, jornal, internet 

7. Qual a descrição de sua per- 
sonalidade? 

8. O que eles gostam ou des- 
gostam? 

9. Como se divertem?O que os 
motiva? Clubes, associações, 
redes sociais. 

10. Quais são os principais 
valores para eles?Qual a vi- 
são política deles? 

 

Você deve ter encontrado grupos 

diferentes de pessoas para ser 

seu potencial cliente. Se isso acon- 
teceu, responda estas questões 

para cada grupo. Quando tiver a 
noção de seu cliente ideal, escreva 

uma pequena descrição montan- 

do esse perfil. Esses dados são as 
suas dicas para ter escolhas mais 

assertivas de como irá se comuni- 
car com ele e qual as melhores for- 

mas de obter sua atenção. 
 

Deixe sua imaginação fluir ecomo 
nas produções de filmes, faça um 

esboço do personagem; permita- 

-se criar um pequeno briefing 
de seu cliente descrevendo um 

dia típico – rotina de seu cliente 
ou um caso que represente a es- 

sência dele, isto o ajudará a focar 

em sua comunicação e venda. 
Pergunte a você mesmo: -Como 

ela/ele chegou onde está? Aonde 
ela/ele quer chegar? Quais são os 

maiores desafios, preocupações 

ou problemas? Faça isso de forma 

simples e seguindo a sua intuição. 
 

Veja alguns exemplos: 
CLIENTE COACHING EXECUTI- 

VO: Meu cliente ideal é alguém 
como Renato, com seus qua- 
renta e poucos anos que adora 
números e planilhas, tem um 
raciocínio rápido e assertivo. 

Ele tem um estilo pessoal defini- 
do e tem uma missão de ser único 

e fazer a diferença na empresa, os 
budgets elaborados por ele refle- 

tem bem isso. Ele dá suporte ao 

controller, informando as expec- 
tativas e previsões de faturamen- 

to e custos. Ele prefere morrer a 
ter que fazer uma apresentação 

de seu trabalho para uma platéia, 
mesmo que pequena. Ele não 

tem muito jeito em lidar com pes- 

soas, prefere trabalhar em uma 
sala sozinho, sem muito barulho 

e conversas. Pelo mérito de seu 
trabalho bem feito e de qualida- 

de, ele foi promovido a gerente 

financeiro da empresa. Agora 
sua missão é liderar um grupo de 

5 pessoas diretamente e se res- 
ponsabilizar pela prestação de 

contas do budget. Renato esta 
muito confuso de como ira liderar 

essas pessoas, o que tem que di- 

zer a elas e esta mais angustiado 
ainda porque terá que fazer uma 

apresentação para o “board” da 
empresa no final do mês. 

 
CLIENTE COACH DE CARREI- 

RA: Rita é uma profissional de 
sucesso que trabalhou em uma 
empresa durante 18 anos. Ela se 
formou em uma conhecida e res- 
peitada universidade. Ela é muito 
inteligente e experiente. Quando 
alcançou o auge de sua carreira, 
ela estava esgotada e não tinha 

certeza do caminho que tinha es- 

colhido. Ela teme que sua carreira 

tenha custado o seu equilíbrio e 
a verdadeira paixão da sua vida 

por ter sido uma profissional de 

sucesso. Ela gasta seu dinheiro 
em livros de autoajuda, workshop 

de crescimento pessoal e retiros 
de descanso. Um dia ela estava 

lendo um artigo “o que devo fa- 

zer com minha vida”, e foi ai que 
percebeu que não faria mais pro- 

gresso quanto queria. Ela estava 
disposta a investir em um coa- 

ching de carreira, pois estava com 
medo de admitir que não poderia 

fazer isso sozinha. Estava preo- 

cupada que se não agisse agora, 
ficaria presa no mesmo lugar. 
 

CLIENTE COACH DE VIDA: Meu 

cliente ideal é jovem, recém-ca- 

sado, com cachorro, em ascen- 
são. Ricardo e Bruna são apaixo- 

nados por Tobi, seu cãozinho. No 
final de semana, eles levam Tobi 

na praça. O casal adora liber- 

dade, aventura e divertimento. 
Saem bastante a noite e gostam 

de fazer compras no shopping. 
No verão vão para praia e no in- 

verno gostam de ir para a fazen- 

da de amigos.Eles tem um apar- 
tamento moderno, tipo loft, de- 

corado com peças “artnouvea”. 
A mãe de Bruna, que é muito 

simpática e mora no interior, pas- 
sou por problemas financeiros 

e teve que vender sua casa. Ela 

virá morar com o casal daqui a 3 
meses. Ricardo teme que a vin- 

da da sogra atrapalhe seu casa- 
mento, sua liberdade e sua vida. 

Está muito chateado com essa 

história, mas não quer magoar 
sua esposa. Sua questão é como 

irá conciliar a vida do casal com 
a vinda da sogra, com o mesmo 

estilo de vida. 



 

 

 


