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MIRAR – IDENTIFICANDO SEU NICHO 

 

Nicho é Sobre Paixão e Negócios 

  

O ideal é que você tenha um nicho claro, mas você até pode trabalhar com dois: 

  

a) O Nicho “Ganha Pão” 

b) O Nicho Paixão 

 

Que fique claro que o ganha-pão inicialmente é mais importante. Ele pode ser o meio 

para que você alcance o seu fim… 

 

*** Escolher um nicho não quer dizer que você não pode atender aos outros, apenas 

entenda para quem você vai direcionar sua comunicação!*** 

 

Para encontrar um nicho ideal você deve respeitar um triângulo: 

 

 

EXPERTISE 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

PAIXÃO 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 NEGÓCIO 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Exercício Para Definir Seu Nicho 

 

1. SUAS EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS e PESSOAIS 

Responda as perguntas abaixo para melhor utilizar suas experiências pessoais e 

profissionais na identificação do seu Nicho. 

  

Quais as suas principais experiências profissionais que você gostaria que 

caracterizassem sua prática de desenvolvimento pessoal? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Quais as suas principais experiências de vida que você gostaria que caracterizassem 

sua prática de desenvolvimento pessoal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Que capacidades você mais dispôs seu tempo para se aprimorar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

O que você sempre quis fazer na sua vida ou no seu trabalho que você nunca teve 

uma chance? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Ao final da sua vida, que tipo de legado você quer deixar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
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Que necessidade você enxerga na sua comunidade local ou na sociedade em geral 

que precisa de ajuda urgente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 2. SUA EXCELÊNCIA e EXPERTISE 

Responda as perguntas abaixo para definir sua excelência e expertise na vida pessoal 

e profissional. 

  

Onde você alcançou a excelência na sua vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Em que você se diferencia dos outros no trabalho que você faz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Que dificuldades, limitações, problemas ou desafios você superou em sua vida que 

você trazer para sua prática de desenvolvimento pessoal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Por qual característica positiva você é mais conhecido pelos seus amigos e colegas de 

profissão? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Quais conquistas ou vitórias foram mais fáceis para você alcançar na sua vida ou 

trabalho? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Que tipo de desafios você mais gosta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

3. HABILIDADES, TALENTOS e PONTOS FORTES que GOSTA 

Responda as perguntas abaixo para definir habilidades, talentos e pontos fortes que 

você quer trazer para a sua prática. 

  

Quais habilidades e talentos você possui que você gostaria de utilizar todos os dias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Quais características positivas sobre si mesmo que você identifica como um padrão e 

ficam se repetindo em diversas situações ao longo do tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Quais habilidades e talentos você da importância, do seu jeito, independente se são 

apreciadas ou reconhecidas pelos outros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Pense em um objetivo ou meta que você alcançou recentemente. Quais habilidades e 

talentos naturais você utilizou para conseguir isso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Quais habilidades sociais ou intelectuais que te ajudar a moldar quem você é hoje? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. SUAS PAIXÕES PESSOAIS e PROFISSIONAIS 

Responda as perguntas abaixo explorar suas paixões e aplicar ela a sua prática de 

desenvolvimento humano. 

  

Pelo o que você é mais apaixonado na sua vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Pelo o que você é mais apaixonado no seu trabalho? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que você não vê a hora de fazer todo dia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

O que te inspira ou te motiva a agir? Se dinheiro não existisse a questão do dinheiro, 

como você gostaria de investir o seu tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Qual a sua descrição de um excelente dia de trabalho? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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DEFININDO SEU NICHO 

 

O que parece mais apropriado para você trabalhar como ganha pão? E como paixão? 

Quem você mais pode e/ou gosta de ajudar? 

 

De 0 a 10, como esse nicho parece adequado para você? No quesito “Ganha Pão” e no 

quesito “Paixão” 

 

GP (  ) P (     ) Desenvolvimento de Grandes Empresas 

GP (  ) P (     ) Desenvolvimento de Líderes 

GP (  ) P (     ) Desenvolvimento de Executivos 

GP (  ) P (     ) Desenvolvimento de Carreira 

GP (  ) P (     ) Desenvolvimento de Negócios ou Pequenas Empresas 

GP (  ) P (     ) Com Questões de Saúde Física 

GP (  ) P (     ) Com Questões Saúde Emocional 

GP (  ) P (     ) Com Aprimoramento Intelectual 

GP (  ) P (     ) Com Finanças Pessoais 

GP (  ) P (     ) A Encontrar Propósito 

GP (  ) P (     ) Com Relacionamentos Pessoais e Profissionais 

GP (  ) P (     ) Com Casais 

GP (  ) P (     ) Com Emagrecimento 

GP (  ) P (     ) Com Questões Espirituais 

GP (  ) P (     ) _________________________________________________ 

GP (  ) P (  ) _________________________________________________ 

GP (  ) P (  ) _________________________________________________ 

GP (  ) P (  ) _________________________________________________ 

GP (  ) P (  ) _________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu espero que você tenha gostado e possa se aproveitar desse material tanto quanto 

eu gostei de fazer ele para você. 

 

“Seja a diferença que você quer ver no mundo”. FAÇA ACONTECER!!!! 

 

Um forte abraço, 

Bruno Juliani. 
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