Módulo 4 - Apresente o seu projeto
Unidade 3- Compreender como
identificar um alvo entre os potenciais
visitantes e comunicar com este alvo no
terreno (ou seja, visitas interculturais)

TÓPICOS do módulo
• Conhecer o seu público
• Comunicar no terreno com o seu público-alvo: Por que é que alguém
deve ouvir a sua mensagem?
• Comunicar no terreno com o seu público-alvo: Técnica de
lançamento/Pitching

O RESUMO DA NOSSA SESSÃO
Conceitoschave

Definições e
explicações

Exemplos

Questões &
Conclusão

Conceitoschave

• Segmentação do mercado: Compreender quem são os
seus potenciais clientes, de onde vêm, e que
características partilham. Desta forma, irá satisfazer as
suas necessidades e comunicar com eles de forma
eficaz.

CONCEITOS
-CHAVE

• Apresentação/Pitching: Levar uma ideia a alguém com
o poder de fazer algo com ela. Esta técnica é utilizada
numa grande variedade de campos.
• Elevator pitch: Técnica de apresentação baseada na
capacidade de explicar uma ideia num curto espaço de
tempo (o tempo que um elevador pode levar a moverse de um andar para o outro)

Definiçõess
& explicações

CONHECER O SEU ALVO
Conhecer o PÚBLICO-ALVO determina a
forma como se comunica.

• Cada alvo é único. No entanto, é impossível adaptar a sua
mensagem a cada pessoa ou utilizar uma única estratégia para todos
os potenciais alvos.

Situação intermédia: segmentação do
mercado

• Dividir o mercado em alvos distintos, com características comuns,
permite-lhe concentrar os seus esforços nos segmentos mais
suscetíveis de responderem às suas comunicações, procurarem os
seus serviços e tirarem o maior partido dos mesmos.

Utilizar a segmentação do mercado e
concentrar os seus esforços de
comunicação em grupos-chave não
significa restringir-se apenas a estes
grupos.

• Esta abordagem serve para concentrar os seus esforços no uso
eficaz dos seus recursos e alcançar as pessoas que mais poderiam
beneficiar dos seus serviços.

Quando conhecer o seu alvo,
passaremos ao passo seguinte:
Comunicar no terreno mas…

COMUNICAR NO
TERRENO COM O
SEU ALVO: Por
que é que alguém
deve ouvir a sua
mensagem?

Concentre-se no que o seu
público pode beneficiar com a
ideia que está a partilhar.

Por que é que alguém deve
escutar a sua mensagem?

Pergunte a si mesmo não só por
que se devem interessar, mas
também por que precisam de se
interessar.
Mas...Como dar um passo em
frente?

Utilizar uma técnica bem
conhecida: pitching!

COMUNICAR NO TERRENO COM O SEU
ALVO. Dar um passo em frente:
Pitching
Mas... O que é o pitching?
Usado numa grande variedade de campos, especialmente em marketing e
negócios, o pitching leva uma ideia a alguém com o poder de fazer algo com
ela.
Parece interessante... Como o devo fazer?
Resposta rápida? ColocaR a perspetiva deles em primeiro lugar.
o Como o alvo vê o mundo (as suas necessidades, perspetivas e desejos)
deve ser a chave principal do seu pitching.
o Isto não significa apenas dizer o que uma pessoa quer ouvir, mas que deve
estar consciente de como a sua perspetiva é diferente da deles, melhorar
as suas ideias e na forma como as comunica, com base nessa consciência.

COMUNICAR NO TERRENO COM O SEU ALVO.
Dar um passo em frente: Pitching
Tem agora a peça principal do seu discurso, mas como a deve estruturar?
Utilizando a técnica Elevator Pitch!
Técnica Elevator Pitch: Imagine que está num elevador. O seu alvo também
está lá. Esta é realmente uma boa oportunidade, mas... quanto tempo tem
para transmitir a sua mensagem? Não mais do que um minuto! Aproveite esta
oportunidade e prepare-se para captar a atenção do seu alvo com uma frase.
Tem mais tempo? Passe naturalmente da sua frase para um discurso de 5
minutos e, daí, para um discurso completo de 30 minutos!

Deve ser você mesmo! Espere... Quase se esqueceu de uma dica importante:
Antes de o executar, experimente-o num ambiente seguro!

COMUNICAR NO TERRENO COM O SEU ALVO.
Dar um passo em frente: Pitching
Ok... Eu tentei mas não resultou. E agora?
Não desanime se as coisas não correrem bem. Continue a acreditar em si próprio, mas
retire o máximo possível da tentativa.
Nunca abandone um discurso sem compreender o que correu mal:
 Percebeu aquilo com que o público não concordou?
 Houve algumas afirmações contestadas?
 A sua abordagem atingiu a perspetiva desejada?
Agora, é tempo de rever a sua estratégia: Continue a aprender.
Está mais perto de atingir o objetivo!

Exemplos

EXEMPLOS
Steve Jobs (2007): Lançamento do Iphone

Steve Jobs era bem conhecido pela sua capacidade de
comunicação.
Neste discurso, em 2007, está a lançar um telefone com
características inteligentes. É a primeira aposta da empresa num
telefone que não é apenas utilizado para fazer chamadas e
enviar mensagens.
Este discurso mudou o mundo tal como nós o conhecíamos.
Preste muita atenção a cada elemento que Steve utiliza: Desde a
forma como fala até à forma como se comporta e como
consegue lançar uma nova ideia.

EXEMPLOS
Greenpeace (2018): Rang-Tang #dropdirtypalmoil

A apresentação de uma ideia pode ser feita em todos os
campos: incluindo o campo social.
Neste pequeno vídeo (menos de dois minutos), a Greenpeace
lança a sua história utilizando a técnica de storytelling sobre as
consequências da desflorestação das palmeiras e o que
podemos realmente fazer para a evitar.
Este breve discurso foca os esforços para se fazer um uso eficaz
dos recursos disponíveis e alcançar as pessoas que poderiam
fazer algo para atingir esse objetivo.

Questões &
conclusão

O QUE PRECISA RETER…
• Cada pessoa é única, mas há pontos comuns entre elas... Beneficie da estratégia de
segregação do mercado!
• Já identificou o seu alvo? Apresente a sua ideia.
• Não correu conforme esperava? Aprende-se com a experiência!

PARA APROFUNDAR O TEMA
• Ligações, recursos, bibliografia, referências, etc.
o AIMS Community College (Accessed 2020) : Determining Audience https://www.aims.edu/student/online-writinglab/process/determining-audience.php
o Kelly Allison (2018): How to write a ted talk like a pro https://www.ethos3.com/2018/01/how-to-write-a-ted-talklike-a-pro/
o Scott Berkun (2005): How to pitch an idea https://scottberkun.com/essays/38-how-to-pitch-an-idea/
o Corporate Relations and Business Strategy Staff included in the APA Services (Accessed 2020): Tools for Identifying
and Understanding Your Target Clientele https://www.apaservices.org/practice/business/marketing/target-client
o Steve Harvey (2018): Who, what, why and where? Your target audience definition https://fabrikbrands.com/targetaudience-definition/

http://citiesbyheart.aeva.eu/
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