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I NEVER DREAM OF SUCCESS.
I WORK FOR IT.



TARGET
O que é e porquê definir?

Tu não falas para toda a gente.

O teu target tem que ser definido.

Precisas de saber para quem estás a vender o teu produto e/ou serviço.



A TUA MARCA
Começa por definir

— Quem sou?

— O que faço?

— Que projeto quero criar?

— O que acrescento ao mercado?

— Qual é a minha missão?

— Quais são os valores da minha marca?



O TEU TARGET
E percebe quem é

— Para quem estás a falar?

— Para quem queres vender os teus serviços?

— Define o teu target.



TARGET
=

CLIENTE IDEAL



DA TUA AUDIENCIA?^
1. O QUE PRETENDES

Exemplos:

- Eu quero que eles comprem os meus serviços/produtos.

- Eu quero que eles se convertam em seguidores?

- Eu quero que eles interajam comigo.

- Etc.



ESTAS A FALAR?
,

2. PARA QUEM É QUE

Exemplos:

- Estás a comunicar para homens?

- Para mulheres?

- Ou para ambos?



FAIXA ETARIA?
,

3. QUAL É A SUA

Exemplos:

- Mulheres empreendedoras

- Adolescentes

- Recém mamãs

- Etc.

Define um intervalo de idades.

(por exemplo: entre os 25 e os 45 anos)



- Onde vivem?

- Queres atingir pessoas numa determinada localização?

- No caso de ser um negócio online, faz sentido comunicar 

para o mundo inteiro, ou apenas para Portugal?

LOCALIZACAO,

4. QUAL É A SUA
~



- São pessoas com poucas possibilidades e, por isso,

procuram um serviço barato?

- Ou são pessoas que têm uma qualidade de vida média/alta 

qu procuram um produto premium?

DO SEU SALARIO?
,

5. QUAL É A MÉDIA



Exemplos:

- Procuram um estilo de vida saudável

- Interessam-se por moda

- Empreendedorismo

- Outros

SEUS INTERESSES?
6. QUAIS SÃO OS



Exemplos:

- São trabalhadores independentes?

- Ou têm um trabalho full-time?

Define o seu estilo de vida.

OCUPACAO?
7. QUAL É A SUA

,
~



No fundo, porque é que procuram o teu serviço/produto?

Porque é que o devem comprar?

No que é que as vai ajudar?

SUAS NECESSIDADES?
8. QUAIS SÃO AS



O que é que o teu serviço e/ou produto lhes vai acrescentar?

Ou, por outro lado, o que é que os pode impedir de comprar-

em o teu serviço e/ou produto?

A FAZEREM UMA COMPRA?
9. O QUE AS MOTIVA



Agora é a tua vez!

Escreve as respostas às perguntas que coloquei e acrescenta outras que 

para ti façam sentido, para te ajudar a definir o teu target.

Pensa sempre numa perspectiva de quem tu queres atingir com a tua 

comunicação, mesmo que ainda não o estejas a fazer.



Utiliza as ferramentas do Instagram
para te ajudar nesta pesquisa.

Mas não te esqueças do que falámos.

É super importante que tenhas a sensibilidade de conhecer o teu 

público, de saber para quem estás a comunicar, a que horas está 

mais ativo, etc.

O facto do Instagram te dizer que o teu target está mais ativo no 

Instagram a uma determinada hora, não significa que essa hora 

seja a melhor para ele assimilar o teu tipo de conteúdo. Por isso é 

que é tão importante que tu, melhor do que ninguém, percebas 

isso.

1.

2.



Seleciona a opção de “Audiência” e faz scroll até chegares à zona onde te aparecem 

os gráficos. É aqui que vais conseguir ver grande parte das tuas estatísticas.
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estás pronta
para definir para quem
queres comunicar!


