
Mapa de Especialidades

A diferença entre o que você vende e o que você REALMENTE vale!



Um pouco de teoria antes 

de te dar o mapa...

 Agora... Lembra que o ID (nosso inconsciente emocional) 
compra apenas a palavra SOLUÇÃO? Pois é, isso significa 
que nenhuma das denominações servem para você 
comunicar CLARAMENTE o que você resolve, qual é a 
solução que o seu programa entrega.

 Esse MAPA de especialidades é uma ferramenta criada 
por mim para você entender o que você já entregou de 
solução em TODA SUA TRAJET`PORIA profissional, para 
que, assim como no meu exemplo ao lado, me 
apresento como um profissional completo com 30 anos 
de bagagem, você também consiga se apresentar com 
um número muito mais IMPORESSIONANTE para seu 
cliente, apresentando um conjunto sistêmico de 
atribuições, e não apenas MAIS UM coach no mercado!

 Vamos ao MAPA!

Quando você fez a formação em 
coaching (ou mentoring, Reiki, Barras, 
PNL etc.) te falaram pra se apresentar 
como coach(ou terapeuta etc.).

O problema é que, se eu Demitrios, que 
sou designer há 30 anos, fizer um curso 
de Photoshop, eu NÃO VOU me 
apresentar como “Photoshopeiro” a 
partir de agora, não é verdade?

Eu simplesmente vou AGREGAR esse 
novo curso aos meus 30 anos de 
bagagem e CONTINUAR me 
apresentando como designer!



Um pouco de teoria antes 

de te dar o mapa...

 Agora... Lembra que o ID (nosso inconsciente emocional) 
compra apenas a palavra SOLUÇÃO? Pois é, isso significa 
que nenhuma das denominações servem para você 
comunicar CLARAMENTE o que você resolve, qual é a 
solução que o seu programa entrega.

 Esse MAPA de especialidades é uma ferramenta criada 
por mim para você entender o que você já entregou de 
solução em TODA SUA TRAJET`PORIA profissional, para 
que, assim como no meu exemplo ao lado, me 
apresento como um profissional completo com 30 anos 
de bagagem, você também consiga se apresentar com 
um número muito mais IMPORESSIONANTE para seu 
cliente, apresentando um conjunto sistêmico de 
atribuições, e não apenas MAIS UM coach no mercado!

 Vamos ao MAPA!

Quando você fez a formação em 
coaching (ou mentoring, Reiki, Barras, 
PNL etc.) te falaram pra se apresentar 
como coach(ou terapeuta etc.).

O problema é que, se eu Demitrios, que 
sou designer há 30 anos, fizer um curso 
de Photoshop, eu NÃO VOU me 
apresentar como “Photoshopeiro” a 
partir de agora, não é verdade?

Eu simplesmente vou AGREGAR esse 
novo curso aos meus 30 anos de 
bagagem e CONTINUAR me 
apresentando como designer!



Num caderno, escreva na 

primeira folha uma lista:

Preencha os principais anos de 

aprendizagem da sua trajetória 

acadêmica e profissional, não precisa 

ser anos seguidos, e pode até repetir o 

ano para novos dados em um mesmo 

ano.

Eu vou escrever a minha ao lado 

como exemplo, COM 3 COLUNAS:

ANO

1991

1993

1995

1998

2001

2004

2014

TRABALHO

Jornal O Estado de 

São Paulo

GANG Instrumentos 

Musicais

Faculdade 

Anhembi Morumbi

Designer/músico

Japão

Agência WinMarket

Mentoria de Vendas

Currículo/Cargo

Designer/Redator/Copywriter

Vendedor > Gerente teclados

Comunicação 

Social/Publicidade

Trabalho freelancer

Fábrica

Design para os brasileiros 

donos de negócios no Japão

Somando design e consultoria



Num caderno, escreva na 

segunda folha uma lista:

Agora, na página seguinte, faça uma 

coluna chamada APRENDIZADO.

Aqui, marque o que você aprendeu 

com cada cargo (manicure = rapport 

| gerente = gestão de conflitos | 

Supervisor = gestão de processos etc).

Perceba que NÃO são atribuições 

(como o que se espera ver num CV), 

mas sim o que você desenvolveu de 

forma EMPÍRICA, prática!

O segredo está aqui! Acompanhe:

ANO

1991

1993

1995

1998

2001

2004

2014

APRENDIZADO

Já era designer desde os 10 anos, mas com 17 eu aprendi a entender 

as demandas do cliente de forma profissional, e como designer, 

comecei a entender a demanda do cliente do meu cliente.

Aprendi rapport, vendendo pianos, entendendo o que cada músico 

queria extrair de seu instrumento. Também aprendi o que é venda 

consultoria, e como é importante não sermos “tiradores de pedidos”.

Formação me ensinou mais disciplina e trabalho em equipe do que 

técnicas e ferramentas.

Aqui comecei a empreender, nunca mais voltei pro CLT no Brasil...

No Japão, no chão de fábrica, aprendi Kaizen, Kanban, disciplina, 

trabalho em equipe, humildade, colaboração de ideias e muito mais!

No meu último ano de Japão nasceu minha agência de publicidade. 

Nesse mesmo ano, quando voltei ao Brasil, fiz uma especialização na 

FGV em marketing de serviços, outra em comportamento do 

consumidor e neurociência.

Eu já tinha a agência e já fazia consultoria, então nada mais natural 

que abrir minha mentoria, que está aqui com vocês até hoje, e em 

2019 eu vendi minha carteira da agência e diminuí meu ritmo.



O pulo do GATO

CADA ITEM da segunda página é 

uma aptidão sua que pode se 

tornar UM PROGRAMA!!!

Nesse exercício, a única coisa que 

importa é a última coluna. Cada 

LINHA, cada PALAVRA que você 

escreveu é uma especialização que 

você pode aprofundar, relembrar, 

reestudar, e transformar em um 

PROGRAMA de mentoria, ou 

associar a um de seus programas 

de coaching. Percebeu que você 

pode ter mais de UMA DÚZIA de 

programas?

Entenda o seguinte: O cliente não 

quer saber QUAL ferramenta você 

vai usar, ele quer contratar um 

ESPECIALISTA em resolver o 

problema dele!

Por exemplo, seguindo minha lista, eu posso criar isso (1 programa pra cada ano que eu inseri):

1. Programa Decifrando a mente do seu cliente

2. Programa Pare de empurrar e venda mais. 7 passos para uma venda consultoria campeã.

3. Programa Brainstorm e aceleração de ideias!

4. Programas técnicas orientais para alta produtividade empresarial

5. Programa Antecipe a vontade do seu cliente. 5 alicerces de neurociências!

6. Programa Viva seu Propósito. Empreenda com qualidade de vida!


