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Como encontrar o meu posicionamento
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Posicionamento
A questão do posicionamento gera sempre algum conflito interno e é normal. 
Porque no fundo a nossa primeira reação é sentir que estamos a deixar de fora 
outros potenciais clientes. 


Vamos procurar simplificar o processo de posicionamento. 




Domínio Técnico
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Perguntas que te podem ajudar:
• Qual é o público-alvo a quem consegues entregar os melhores resultados?


• Qual é o público-alvo que te sentes mais bem preparado em termos 
técnicos?


• Em que área técnica investiste mais em termos de formação e que te permite 
entregar melhores resultados a um público-alvo específico?


• Quando uma pessoa ouve o teu nome, associa-te a que?
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Tipo de clientes que mais gostas 
de trabalhar
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Perguntas que te podem ajudar:
• Se só pudesses treinar um tipo de cliente até ao final da tua vida, qual seria 

esse tipo?


• Consegues entregar resultados incríveis a esse público-alvo?
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Os dois pontos anteriores podem 
e devem estar de mãos dadas

7

DOMÍNIO TÉCNICO + DOMÍNIO DA COMUNICAÇÃO



O tipo de cliente que NÃO 
gostas de trabalhar?
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Estou a iniciar carreira!
• Se este for o teu caso não bloqueies nesta fase em querer posicionar-te 

demasiado;


• É normal que possas não saber com que público gostas mais de trabalhar e a 
que público consegues entregar mais e melhores resultados (Até porque 
apenas tens a formação base);


• Procura dar treinos aos mais variados tipos de pessoas para começares a 
perceber a área que mais gostas e a área onde tecnicamente queres investir 
mais para entregar melhores resultados a esse público. 
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PROFUNDIDADE DO NICHO

10



Nicho
Nicho de mercado, é um grupo mais restrito 
de pessoas dentro de um mercado. Existem 
3 grandes mercados, Saúde e bem-estar, 
relacionamentos e prosperidade. Dentro 
destes 3 mercados existem nichos e sub-
nichos.


Poderá haver maior ou menor necessidade 
de procurar uma camada mais profunda de 
nicho, dependendo de variáveis como a 
maturidade do mercado e até mesmo a tua 
especialização técnica.

Saúde

Exercício 
Físico

Perda 
de Peso

Mulheres

Pós-
Parto
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MUITO OBRIGADO! 🤩
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