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Renúncia Legal e de Lucro  
Temos de lhe dizer essas coisas e é importante. Nenhuma parte deste material se destina a oferecer 
assessoria jurídica, médica, pessoal ou financeiro profissional. As informações aqui contidas não podem 
substituir os serviços de profissionais treinados em qualquer campo, incluindo, mas não limitado a, 
questões financeiras ou legais. Sob nenhuma circunstância a Olivia Lobell ou Authentic Business Success 
Ltd ou qualquer de seus representantes ou empreiteiros ser responsabilizada por qualquer dano especial 
ou conseqüencia que resultem do uso ou da incapacidade de usar as informações ou estratégias 
comunicada através destes materiais ou de quaisquer serviços providenciada antes ou após o recebimento 
destes materiais, mesmo se avisados da possibilidade de tais danos. Você é o único responsável e 
responsável por suas decisões, ações e resultados na vida, e pelo seu uso desses materiais, você 
concorda em não tentar manter-nos responsáveis por quaisquer decisões como, ações ou resultados, a 
qualquer momento, em qualquer circunstância.  
 
Nós tomamos todos os esforços para garantir que representamos com precisão essas estratégias e seu 
potencial para ajudá-lo a crescer o seu negócio. No entanto, não intencione isso como um "esquema de 
enriquecimento" e não há nenhuma garantia de que você vai ganhar algum dinheiro usando as técnicas 
neste programa ou materiais. Seu nível de sucesso nos resultados alcançados é dependente de uma série 
de fatores, incluindo sua habilidade, conhecimento, capacidade, dedicação, personalidade, mercado, 
audiência, tino comercial, o foco do negócio, objetivos de negócios, parceiros, sorte e financeiro situação. 
Porque esses fatores diferem de acordo com os indivíduos, não podemos garantir o seu sucesso, nível de 
renda, ou a capacidade de gerar receita, nem podemos afirmar que qualquer resultados sugeridos nestes 
materiais são típicos. Quaisquer declarações prospectivas ou financeiras descritas aqui são promessas 
simplesmente ilustrativas e não para o desempenho real. Estas declarações e as estratégias oferecidas 
nestes materiais são simplesmente a nossa opinião ou experiência. Então, novamente, como estipulado 
por lei, sem garantias futuras pode ser feito que você vai conseguir qualquer resultado ou rendimento de 
nossas informações e oferecemos nenhum conselho legal ou financeiro profissional. Então, isso é tudo, 
todas as coisas legais que temos a dizer e que eram importante. Agora nós vamos seguir em frente para 
continuar. Vamos continuar! 
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BEM-VINDO DE OLIVIA LOBELL  
 

Caro Coach, Autor, Palestrante, Treinador, Líder, Especialista (ou que aspira a 
ser um!),  
 

Eu criei este guidebook para ajudá-lo a Conseguir Clientes, Lotar Sua Agenda, e 
Criar um Negócio Próspero Fazendo O Que Você AMA (e Faz de Melhor!).  
 

Depois de passar de um estágio de auto-descoberta de 3 anos na minha vida, o que 
eu chamo de minha jornada de "procura da alma", não me sentindo satisfeita e 
completamente perdida no meu mundo interior, embora bem sucedida no mundo 
exterior, a abrir minha própria empresa, escrever meu primeiro livro e me tornando 
quem eu sonhava em ser uma empreendedora iluminada como coach, autora, 
palestrante, treinadora, líder e especialista, o que eu adoro chamar de: 
empreendedora iluminada; dediquei minha vida a ajudar outros empreendedores 
iluminados, como VOCÊ, a ter sucesso em fazer um impacto e uma renda fazendo o 
que você AMA!  
 

Em vez de gastar um monte de tempo definindo o contexto e ensinando-lhe sobre o 
novo paradigma do sucesso como coach-empreendedor, vamos pular rapidamente. 
Se você precisa de uma visão geral de alto nível de negócio de coaching de 
sucesso no mundo de empreendedorismo iluminado e esta oportunidade, por favor 
leia o meu livro: “The Enlightened Entrepreneur” (= O Empreendedor Iluminado).  
 

E se você quiser uma formação abrangente, coaching e mentoring sobre como 
construir um negócio próspero em torno de seu poder pessoal, atrair mais clientes 
ideais e fazer muito mais lucros enquanto sendo autêntico e alinhado com a sua 
paixão e propósito, por favor, junte-se a nós neste magnífico movimento para 
construir um negócio de sucesso como coach, autor, palestrante, treinador, líder e 
especialista, e acesse ferramentas gratuitas de transformação, as melhores práticas  
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de negócios, dicas e recursos indispensáveis online no site: 
www.AtracaoDeClientes.com.br.  

 
Até lá, leia todo este guidebook, faça sua parte, aprenda como atrair mais clientes e 
crie o negócio e a vida que você sempre quis, desejou e sonhou. Você está prestes 
a descobrir que você pode fazer a diferença fazendo o que você ama (e ser bem 
sucedido, também!).  
 

Feliz Atração de Clientes com um coach-empreendedor ™!  
 

Prosperando Juntos,  
Olivia Lobell  

 
 

Sua Mentora De Atração de Clientes 

Autora do Livro: "The Enlightened Entrepreneur" 

Criadora do Método, Atração de Clientes 

www.AtracaoDeClientes.com.br 
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Olá, eu sou a Olivia Lobell, criadora do Método Atração de Clientes. E eu estou aqui 
hoje para te ensinar algo que vai fazer o seu negócio decolar.  
 

Se você é um empreendedor com serviços profissionais como um coach, autor, 
palestrante, treinador, líder ou especialista. E você ainda NÃO tem a renda que 
você quer, você está prestes a aprender algo que vai permitir você ganhar mais e 
fazer uma GRANDE diferença. 
 

Neste guidebook você vai aprender uma abordagem revolucionária para ter 
conversas que conquistam clientes e transformam. 

 

Eu vou te mostrar como ter uma conversa com um cliente potencial e ser capaz de 
sem esforço inscreve-lo imediatamente enquanto aproveitando cada segundo do 
processo.  
 

Eu vou te contar como você pode dobrar a sua renda sem que você tenha que 
fazer qualquer outro trabalho ou marketing no seu negócio.  
 

E eu vou te dar um processo de atração de clientes para fazer 6 dígitos que é 
exatamente o mesmo processo que eu usei e muitos de meus mentores e clientes 
usaram para ganhar uma renda de 6 dígitos e além.  
 

Na verdade, eu vou te mostrar o simples cálculo que prova que quando você master 
conversas de atração de clientes é a melhor maneira para você criar a renda e 
o estilo de vida que você quer.  
 

Então, se você é um empreendedor com serviços para oferecer como um coach, 
autor, palestrante, treinador, líder ou especialista você provavelmente já notou que  
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para conseguir um cliente que o pague o que você quer, você precisa ter uma 
conversa primeiro, certo?! 
 

Você pode às vezes conseguir alguém para uma sessão ou duas, sem esta 
conversa, mas para realmente conseguir um cliente que vai pagar a você o que 
você realmente quer é praticamente impossível fazer isso sem uma conversa.  
 

E alguns profissionais como coaches chamam estas conversas iniciais de sessões 
gratuitas, sessões experimentais, sessões de descoberta, outros profissionais 
chamam de consultas ou encontros estratégicos, mas não importa como você as 
chama, elas são conversas com clientes potenciais sobre como você pode ajudá-
los, que eu chamo de conversas de atração de clientes. 
 

Quando você faz uma sessão gratuita confiante, ou seja, tem uma conversa de 
atração de clientes bem feita, você tem uma conversa com alguém que ainda não 
conhece você e no final daquela conversa eles estão prontos para se inscreverem 
para os seus serviços.  
 

E como você sabe que eles estão prontos? Porque eles estão prontos para te 
dar o seu cartão de crédito ou escrever um cheque pra você. 
 

Quando você NÃO faz uma sessão bem feita, você ouve não, após não, após não, 
ou você ouve: “eu não posso pagar,” ou “eu volto a conversar com você,” ou 
qualquer outra razão justificando o motivo porque o seu cliente potencial não vai se 
tornar o seu cliente real.  
 

Isso significa que você não sabe como tornar estas conversas em clientes ainda. 
Em outras palavras, você ainda NÃO sabe como transformar um cliente potencial 
em um cliente pagante através de uma conversa de atração de clientes. 
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Então, se você é como eu, muitos anos atrás, após uma decepção depois da outra, 
você começa temer, ficar com medo ou evitar fazer estas sessões para ter 
conversas com clientes potenciais, porque, na verdade, não é muito divertido se 
sentir rejeitado o tempo todo, certo? 

 

Ou você decide, porque tem tantas pessoas que só querem algo de você de graça, 
que você somente vai fazer sessões gratuitas de 15 a 30min,  e isto minimiza a sua 
capacidade de conseguir clientes, porque é muito difícil conseguir um cliente numa 
conversa de 15 a 30min ou menos. 

 

E não vamos esquecer o que acontece com as pessoas com quem você está 
falando, que dizem NÃO para você. Elas ainda estão com o grande desafio ou 
problema urgente pelo qual elas vieram falar com você em primeiro lugar. Elas 
estão paralisadas, ainda presas no mesmo lugar, você se sente rejeitado, e 
ninguém ganha.  
 

E eu estou aqui para te dizer que não importa o quanto você tem lutado com 
conversas para conseguir clientes, você pode conseguir resultados 
melhores  surprendentemente rápidos, se você souber o que fazer. 
 

E se você tem perdido muito tempo tendo conversas com clientes potenciais que 
não estão se tornando clientes pagantes. Se você não está conseguindo os 
resultados que você deseja com as suas conversas de atração de clientes, 
basicamente você está ouvindo não, após não, após não, ao invés de sim, após 
sim, após sim, você vai AMAR o que eu tenho para compartilhar com você. 
 

Ou talvez, você já está se dando muito bem com conversas para conseguir clientes, 
este treinamento vai ser uma grande oportunidade para você afiar suas habilidades 
de atração de clientes e se dar um grande aumento também. 
 



 

 7 

© 2015 Copyright | www.AtracaoDeClientes.com.br | Todos os Direitos Reservados. 
info@atracaodeclientes.com.br   

 

 
E neste guidebook, eu vou ajudá-lo a tirar todo o trabalho esforçado de sua 
conversa com clientes potenciais para que você possa servir mais pessoas, fazer 
mais dinheiro e fazer aquela grande diferença. 
 

E eu também vou te mostrar como você pode superar o sentimento de rejeição, e 
realmente ficar animado para ter conversas individuais com clientes potenciais.  

 

Neste exato momento, isto tudo pode parecer como uma fantasia. Mas acredite em 
mim. Eu sei tudo isso por experiência própria. E eu vou compartilhar com você 
exatamente o que eu fiz para conseguir esta mudança.  
 

E a boa notícia é que nada disso precisa ser complicado ou difícil. Você apenas 
precisa aprender alguns poucos passos e implemená-los consistentemente para 
conseguir os resultados desejados que você está procurando uma vez, outra vez, 
novamente, novamente, novamente. 
 

E nos próximos 3 guidebooks eu vou ensiná-lo o blueprint do meu processo para 
Master Transformar Clientes Potenciais Em Clientes Pagantes para que você 
possa aprender como você pode, com confiança, ter conversas com clientes 
potenciais e sem esforço inscreve-los imediatamente, sem nenhum sinal de pressão 
ou manipulação.  
 

Tudo o que eu estou prestes a compartilhar com você neste guidebook é também 
uma série de treinamento gratuito online, que você pode acessar imediatamente 
clicando aqui que eu vou entrar em mais detalhes e te mostrar muito mais.  
 

OK, pronto para mergulhar fundo? Vamos começar! 
 

Eu quero levar você para uma viagem, e é uma viagem para o MUNDO DO 
SIM.  Imagine um mundo, onde as pessoas dizem SIM para você aonde quer que  

atracaodeclientes.com.br/treinamento-gratuito-1/
atracaodeclientes.com.br/treinamento-gratuito-1/
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você vá. Você sabe que você vive a vida com aquela segurança e confiança que 
você tem todos os clientes e dinheiro que você quer e precisa. Você é a pessoa do 
SIM. O Universo está realmente conspirando a seu favor para te trazer mais 
pessoas que dizem SIM, mais oportunidade e mais bondade. Você NÃO tem que 
tentar conseguir clientes, você NÃO tem que convencer ninguém a trabalhar com 
você.  
 

Pelo contrário, ao invez disso, as pessoas estão convencendo você achar um lugar 
na sua agenda para trabalhar com elas. Seus clientes potenciais realmente querem 
dizer SIM para você sem você nem mesmo perguntar. E você sabe que quanto mais 
pessoas te dizem SIM, mais pessoas você pode ajudar, mais vidas você pode 
transformar, e o mundo se torna melhor como resultado. 
 

E você cria este lindo efeito cascata de muitos SIM, porque você vive no mundo do 
SIM. E este mundo não é apenas um sonho. Este mundo é o meu mundo. Este é o 
mundo de muitos de meus mentores e clientes.  E eu quero abrir este mundo do 
SIM para você também.  
 

Mas primeiro eu quero te contar, que eu nem sempre vivi neste mundo do SIM. Eu 
nem sempre tive um negócio de coaching próspero sustentável gerando 6 dígitos e 
trabalhando com os melhores, mais conscientes e iluminados coach-
empreendedores no planeta. 
 

Eu levei quase 3 anos para começar apenas a pagar as minhas contas. Na verdade, 
eu tive tantas pessoas dizendo não pra mim que, em muitos momentos frustrantes, 
eu estava prestes a desistir. E depois de anos de frustração, preocupação e 
sentindo que tinha alguma coisa errada comigo. Depois de muita dor e sofrimento 
porque eu não conseguia me vender, e não sabia como conseguir clientes 
pagantes. Depois de gastar todas as minhas economias e pegar dinheiro  
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emprestado com todo mundo que eu podia, eu não tinha certeza se eu podia aceitar 
mais rejeição e stress financeiro.  
 

Então, aproximadamente 3 anos atrás, eu lembro quando eu estava indo encontrar 
minha business coach e pensando: “eu vou dizer a ela que eu não posso mais 

trabalhar com ela porque eu vou parar o meu negócio.”  
 

Eu lembro que lágrimas estavam escorrendo no meu rosto enquanto eu batia na 
porta dela. E ela foi tão legal, tão paciente comigo. Ela ouviu minha história e me 
deu este olhar de que sabia o que estava acontecendo e disse: “Você está sendo 

boba, você realmente é boa no que faz, e estes pensamentos que você está tendo 

de desistir não são verdadeiros.” E então, o que ela disse depois, eu ainda sinto um 
arrepio agora, “você apenas tem um gap nas habilidades como uma coach e 

vendedora. 

 

Eu pensei, “Uauu” aquelas palavras pareciam um tapa para eu acordar, foi uma 
chamada para despertar. Ela estava totalmente certa. Como eu não vi isto antes? E 
naquele momento eu vi que se eu não ficasse boa em vender, meu negócio não iria 
ter sucesso.  
 

Eu sabia que se eu não me dedicasse para master esta habilidade, eu iria continuar 
perdendo tempo marketing meu negócio e não conseguindo resultados. Eu iria 
continuar a evitar vender e fazer de qualquer jeito conversas com clientes 
potenciais. 
 

Foi um grande alívio descobrir que vendas é realmente uma habilidade, e uma que 
com treinamento e  prática eu poderia dominar. Porque eu dominei outras 
habilidades antes, e eu sabia que eu poderia fazer novamente. Eu tinha esperança. 
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E armada com esta nova crença, eu comecei a aprender tudo sobre vendas, eu 
comprei todos os livros que eu consegui encontrar, e realmente li todos eles, eu 
comprei treinamentos e programas online. Eu até mesmo contratei um coach de 
vendas. Eu pratiquei. Eu experimentei muito. Eu tinha certeza de que essa era 
minha resposta. Mas nada funcionou para mim, eu ainda não conseguia atrair 
clientes consistentemente.  
 

E você pode imaginar, isto me levou a outro momento delicado em meu negócio. 
Por que isto não está funcionando para mim? Agora eu estou certa de que estava 
faltando algum segredo de vendas que os outros tinham e eu não.  
 

E então, no meio de uma conversa de atração de clientes, eu me dei conta como eu 
não gostava de vender, e como o que eu aprendi sobre vendas não estavam em 
alinhamento com os meus valores. E foi este alívio incrível. Não existe nada errado 
comigo. Eu apenas estava tentando usar técnicas que não eram desenhadas para 
mim. 
 

Você sabe, eu sou uma coach-empreendedora cujo os valores são amor, 
consciência, conexão, servir. Tudo mudou para mim naquele momento. Eu estava 
determinada a criar um método de atração de clientes que realmente fizesse uma 
pessoa que nem eu, que não gosta de vender, se sentir bem. E também que as 
pessoas com quem eu vou falar, se sintam bem. Desafio aceito.  
 

Eu comecei a fazer o máximo de conversas com clientes potenciais que eu 
pudesse, para que eu pudesse encontrar uma maneira que eu pudesse deixar cada 
pessoa que eu falasse em um lugar melhor, mais inspirada. E ainda ser capaz de 
conseguir clientes. E quanto mais conversas eu tive, mais eu tinha certeza de que 
eu posso inscrever pessoas eficientemente e autenticamente sem sacrificar meus 
valores ou me sentir pressionada.  
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E depois de entregar centenas e centenas de conversas, eu descobri que a única 
maneira de ser eficaz é ser autêntico enquanto também sendo estratégico.  
 

E quando eu comecei a ouvir sim, após sim, após sim nestas conversas, eu olhei 
tudo o que eu estava fazendo nestas conversas e transformei tudo em um 
método que eu posso usar novamente, e novamente.  
 

E finalmente, depois destes anos meu negócio começou a explodir como 
bombinhas. Minha agenda estava lotada e em menos de um ano meu negócio 
estava com uma lista de espera e eu tive que contratar uma equipe para me ajudar 
com meu negócio.  
 

E é extraordinário como meu negócio mudou aprendendo somente esta habilidade. 
E ficou no passado todo aquele sentimento de rejeição, dias que evitava divulgar o 
meu negócio.  
 

Agora eu sei que estas conversas são uma maneira de criar uma nova possibilidade 
na vida de alguém, que elas não eram capazes de fazer sozinhas. E ainda eu tenho 
8 de 10 clientes potenciais com quem eu converso, se tornam clientes, mesmo 
que eu agora cobro o dobro do que eu cobrava antes para trabalhar comigo. E eu 
comecei a compartilhar o meu método de atração de clientes com centenas de 
coach-empreendedores que agora estão vendo seus negócios, sua renda 
alavancarem por viverem no mundo do SIM! 
 

E me traz tanta satisfação quando outros coach-empreendedores me dizem que 
eles também estavam prestes a desistir, quando eles descobriram as dicas e 
ferramentas que eu vou compartilhar com você nesta série de treinamentos online. 
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E esta nova percepção de vendas e do método de atração de clientes que eu ensino 
mostrou a eles uma outra possibilidade também para saber como ser bem sucedido. 
 

MASTER CONVERSAS DE ATRAÇÃO DE CLIENTES  
É INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA! 

 

POR QUE? Porque você pode conseguir clientes a qualquer hora em qualquer 
lugar. 
 

E para mim, depois de anos de stress financeiro eu finalmente tenho incrível paz na 
mente e no coração de que eu nunca mais tenho que me preocupar com dinheiro 
novamente. Mas, mais importante do que o dinheiro, é saber que agora eu posso 
ajudar meus clientes de uma forma mais profunda e mais significante.  
 

Toda vez que alguém diz SIM, ele não está dizendo sim para mim. Eles estão 
dizendo sim para mudar suas próprias vidas e negócios de uma maneira 
incrível. Eles estão dizendo sim para eles mesmos e o que eles querem.  
 

E eu quero tanto tudo isso pra você que eu posso sentir, eu quero que você tenha 
paz na mente que você nunca mais vai ter que se preocupar com seu futuro 
financeiro porque você sabe que um flow de novos clientes para o seu negócio é 
praticamente garantido. E porque você pode fazer o tipo de diferença que você 
está aqui neste planeta para fazer. Você está pronto para isso? Vamos fazer 
acontecer! 
 

Agora você sabe porque eu chamo o meu processo “atração de clientes” e não 
“vendas”. E na verdade, antes de eu começar a ensinar os meus princípios, a 
expressão “atração de clientes” não era usada na referência para vender serviços. E 
agora, a expressão “atração de clientes” é usada em todos os lugares e eu me sinto 
gratificado porque a minha mensagem está espalhando. Porque vendas  
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freqüentemente coloca ênfase em fechamento de vendas e conceitos como: 
“sempre feche…” são muito usados. Muitas técnicas de pressionamento e 
manipulacao são usadas.  
 

Mas nos estamos agora em um momento diferente de consciência na nossa 
sociedade. As pessoas estão se despertando e se tornando mais perspicazes 
naquilo que elas querem e como elas querem ser tratadas. A época da velha escola 
de vendas manipuladas acabou. 
 

A hora agora é para atração de clientes aonde leva as pessoas a dizerem sim 
para elas mesmas e para o que elas querem em primeiro lugar.  
 

Vendas é sobre conseguir dinheiro. Atração de Clientes é sobre ajudar as 
pessoas a comprometer-se com o que elas querem. E por isso que uma 
conversa de atração de clientes é desenhada para oferecer seus serviços de uma 
maneira que é autêntica e poderosa para todos as pessoas com quem você fala. 
 

Eu recebo emails praticamente todos os dias de pessoas que já aprenderam ou 
estão aprendendo o meu método de atração de clientes, e elas sempre dizem 
alguma coisa como esta: “Eu acabei de implementar seu método de atração de 

clientes, eu me sinto tão confortável, eu me sinto no controle e confiante, é incrível. 

E eu estou surpresa que eu consegui um cliente desta conversa na primeira vez que 

implementei. Eu estou no cliente 9.” 

 

Eu vou dar outro exemplo, uma coach nutricionista Sandra, venho para mim alguns 
anos atrás. Ela completamente perdeu seu carisma depois de ouvir não, após não 
após não. Ela estava doente e cansada de tanta rejeição consistentemente. Ela não 
queria trabalhar intensamente novamente e chegar a lugar nenhum. Então, eu 
ensinei a ela o método e ela descobriu uma das mindsets que eu vou te ensinar em  
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um minuto para começar a conseguir clientes. Ela finalmente teve seu primeiro mês 
de $10,000, e ela disse que se sentiu tranquila pela primeira vez desde que ela 
começou o seu negócio. E o seu maior insight é que agora ela adora conversas de 
atração de clientes. 
 
Quando você tem um negócio, um dos seus primeiros papéis é este de conversas 
de atração de clientes ponto. E ao fazer isso, você não tem que se envolver na 
prática da velha escola de vendas. Nós todos temos uma escolha. Nós podemos 
usar vendas como uma ferramenta de manipulação, engano ou força. Ou nós 
podemos usar atração de clientes como um último ato de serviço e amor.  
 

E se eu falasse para você que atração de clientes pode ser uma das maiores 
fontes de bondade neste planeta. Venda é influência. E atração de clientes é 
influenciar outros a fazer escolhas mais inteligentes que vai levá-los para um 
lugar melhor porque eles fizeram aquelas escolhas. 
 

Então, como você pensa sobre vendas vai construir ou quebrar o seu caminho em 
direção ao sucesso do seu negócio, seu retorno financeiro e o seu impacto positivo 
no mundo. 
 

OK, agora eu quero compartilhar com você duas de minhas favoritas mindsets de 
atração de clientes.  
 

MINDSET#1:  
Atração de Clientes NÃO é sobre convencer ou manipular.  

 

Muitos coach-empreendedores tem alguma resistência, desconforto ou falta de 
confiança quando vem o momento de ter uma conversa de atração de clientes. E 
faz sentido, porque se você pensa que você precisa vendar agressivamente,  
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convencer ou manipular alguém para comprar de você, você não vai estar 
entusiasmado para embarcar no processo.  
 

E eu posso totalmente me relacionar com isso. No passado quando eu via uma 
conversa com clientes potenciais marcada na minha agenda, eu lembro como o 
meu corpo se fechava imediatamente, minha energia caia, e eu sabia que eu não  
 
queria ser uma vendedora agressiva, eu não queria ser agressiva especialmente 
com aqueles que eu pensava que eram clientes ideais.  

 

E o pior de tudo, quando chegava a hora de oferecer meus pacotes ou serviços, eu 
travava, e às vezes, eu deixava passar, e nem falava para as pessoas como elas 
poderiam trabalhar comigo. E então, eu me dei conta de uma coisa que mudou o 
jogo para mim. Eu me dei conta que conversas de atração de clientes não são sobre 
convencer. Elas são sobre dar a clientes potenciais oportunidades para 
conseguir o que eles querem. 
 

Meu serviço é uma linha de vida. Meu serviço é uma expressão de empatia e amor. 
Por que eu poderia privar alguém da escolha de utilizar ou não? E meu trabalho em 
uma conversa de atração de clientes é  
 

#1: Tirar a pressão dos meus clientes em fazer a escolha de trabalhar comigo 
ou não.  
 

E #2: Ao mesmo tempo, é o meu dever mostrar a eles de como fazer aquela 
escolha de trabalhar comigo para conseguir o que eles querem é a escolha 
melhor, mais inteligente e mais fácil.  
 

Quando você é capaz de fazer as duas, sua chance de conseguir um cliente 
aumenta imensamente. 
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E quando eu abordo cada conversa de atração de clientes desta maneira, não tem 
pressão para mim, e não tem pressão para a pessoa com quem eu estou falando. E 
sem pressão, é realmente mais fácil para alguém escolher trabalhar com você. 
 

E antes de eu falar sobre a minha segunda favorita mindset para conversas de 
atração de clientes, eu quero compartilhar com você um GRANDE ERRO que 
alguns coaches fazem em suas conversas de atração de clientes.  
 

Eles acham que oferecendo sessões de coaching gratuitas ou amostras de 
seu trabalho, as pessoas vão receber um exemplo do que eles fazem e esta 
amostra vai dar a alguém um incentivo para se inscrever como um cliente. 
 

E isto não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, isso geralmente 
funciona na direção contrária. Aqui está um exemplo:  
 

A maioria das pessoas vão contratar você quando elas tem uma urgência e 
uma necessidade presente. Elas estão frustradas com alguma coisa, ou existe 
uma dor em alguma situação. Elas querem alivio, elas querem se sentir que estão 
movendo na direção certa. Os seus clientes ideais vão agendar conversas com 
você no momento de suas maiores necessidades. 
 

Agora, se eles tem uma amostra do seu trabalho e você é bom no que você faz. 
Eles vão se sentir aliviados. Eles vão ter esperança. Eles vão sentir menos de sua 
dor. E isto tudo parece uma notícia fantástica, certo? Mas será que é? 

 

Agora que eles tem um alívio, o incentivo deles ou desejo ou necessidade presente 
de usar um serviço como o seu imediatamente acaba. Mas aqui está a verdade nua 
e crua. Eles ainda não tem o que eles querem totalmente. Tudo que eles tem é um 
pouco de alívio. Eles receberam um band-aid de você, ao invés de uma cura 
permanente para quaisquer coisas que os machucam.  
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E eles não querem contratar você. Eles se sentem bem pelo o que acontece, mas 
porque tudo que eles conseguiram foi um band-aid, o problema volta logo depois,  

      e agora eles estão pensando que o trabalho que você fez naquela sessão      
gratuita de coaching com você não funcionou.  
 

Este é um clássico perda-perda. Você não conseguiu um cliente e eles não 
conseguiram o que eles realmente querem também. E eu cometi este erro muitas 
vezes. E eu vi muitos coach-empreendedores fazerem este erro que acabou 
custando a eles milhares de reais em oportunidades perdidas. E custou as 
pessoas que eles estão destinados a servir também. Porque eles também não 
conseguiram satisfazer as suas necessidades. 

 

É por isso que o processo para uma conversa de atração de clientes NÃO é 
uma sessão gratuita de coaching. É uma jornada em direção a clareza, 
comprometimento, desejo, para começar a se mover em direção a um caminho que 
eles realmente querem, e não um band-aid! 
 

E e aqui que entra: 
 

MINDSET #2:  
Conversas de atração de clientes oferecem muito valor! 

 

Então, o que você faz se você quer entregar muito valor para o seu cliente potencial 
em uma sessão gratuita sem dar amostra grátis de seu trabalho e sem fazer um 
grande discurso de vendas? Deixe-me te dar um exemplo disso. 
 

Semana passada eu recebi uma nota de agradecimento de uma cliente depois de 
um encontro comigo e ela me agradeceu por ajudá-la a ficar realmente clara no que  
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ela quer criar com seu negócio. Ela também me agradeceu por ajudá-la a ver o que 
está a mantendo paralisada, a impedindo de criar este seu sonho. E ela viu esta 
conversa de 45-min comigo como um presente. Ela não estava mais paralisada sem 
ação.  
 

Ela saiu de nosso encontro com clareza, comprometimento renovada, e mais 
importante, com específicos próximos passos para dar. Isto foi um grande beneficio. 
E ela se inscreveu para trabalhar comigo.  Então, foi um presente para mim 
também. Eu tenho um novo cliente, e um cliente muito comprometido. 
 

E este não é um caso isolado. Eu tenho dezenas de mensagens de obrigada igual a 
esta. E muitos de meus clientes recebem este tipo de gratidão todo o tempo. 
 

 

IMAGINE ISSO…  
 

...as pessoas estão tendo gratidão por uma conversa de atração de clientes, 
ao invés de se sentir pressionadas com uma conversa de vendas.  
 

A sua intenção em qualquer conversa de atração de clientes e deixar cada 
pessoa com quem você fala em um lugar melhor. Não interessa se eles se 
inscrevem ou não para trabalhar com você, você vai deixar seu cliente potencial se 
sentindo claro, inspirado e pronto para mover-se para frente. 
 

Conversas de atração de clientes são um presente, uma benção. Elas entregam 
valor por inspirar alguém a dizer SIM para a visão que eles querem, que talvez 
tenha estado adormecida por meses ou anos, ou, em alguns casos, até mesmo 
décadas.  
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Estas conversas levantam o astral das pessoas porque elas ajudam estas 
pessoas a realizar que alguma coisa que elas pensavam que era difícil ou ate 
mesmo impossível, é realmente possível. E é totalmente dentro de seu alcance. 
 

Estas conversas de atração de clientes dão esperança e trazem foco para a 
visão de como eles podem progredir no seu caminho. Estas conversas são 
transformadoras. E são extremamente eficazes em conseguir clientes também.  
 

E neste série de guidebooks eu vou continuar a compartilhar mais como entregar 
valor em suas conversas de atração de clientes e como conseguir clientes 
consistentemente como resultado.  
 

Agora eu quero falar com você sobre uma coisa um pouquinho diferente.  

 

Quando você trabalha para alguém, você tem que pedir para aquela pessoa te dar 
um aumento. Quando você trabalha para você mesmo, você é o único que pode dar 
a você mesmo um aumento. 
 

Hoje, eu vou te mostrar como com os meus 3 MAIORES SEGREDOS para dar a si 
mesmo um grande aumento. Agora o grande segredo:  
 

SEGREDO 1:  
Todos os caminhos levam para uma conversa de atração de clientes. 

E eu quero te contar uma história de como eu descobri isto. Quando eu comecei 
neste negócio de coaching eu não tinha idéia de como conseguir clientes. Eu estava 
começando a colocar meu nome em todos os lugares, eu estava networking, eu 
estava escrevendo meu livro e muitos artigos, eu estava dando palestras, eu esteva 
envolvida em todas estas atividades de “marketing” mas nada estava trazendo 
clientes.  
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Eu estava em todos os lugares, sentindo que eu estava fazendo bastante, mas meu 
telefone não está tocando, minha caixa de entrada de e-mails não tinha mensagens 
de clientes potenciais. E eu não tinha idéia do que que eu estava fazendo errado. 
 

Então, aqui está o que aconteceu depois, eu foi a uma palestra de um marketer 
expert muito conhecido em Londres, e eu ouvi ele dizer isto: “Não foque em 

conseguir clientes com o seu marketing, foque em conseguir conversas com 

clientes potenciais.” E quando eu ouvi isto, foi como 10 lâmpadas tivessem  
iluminado minha cabeça. O conselho era tão simples, como eu não pensei sobre 
isto antes.  
 

Toda atividade de marketing que eu faço simplesmente tem que levar o cliente 
potencial a ter uma conversa de atração de clientes comigo. Todos os caminhos 
levam para conversas de atração de clientes. E a clareza e o foco sobre isto foi um 
grande alívio. 
 

Isto finalmente me fez sentir que era fácil de fazer. Eu estava esperando que o meu 
marketing fosse levar direto para clientes. Eu estava tentando impressionar as 
pessoas com o que eu sabia, e o que eu podia fazer, e secretamente esperando 
que eles fossem me ligar ou enviar uma mensagem de e-mail dizendo que eles 
querem trabalhar comigo. Mas isto não estava acontecendo. 
 

Logo que eu mudei o foco do meu marketing para uma coisa. Uma coisa = 
conseguir conversas de atração de clientes. Eu comecei a ter muitas conversas. 
Você atrai o que você foca.  
 

Este é um simples, mas um dos mais importantes conselhos que você vai ouvir de 
mim. Eu posso te contar que muitas vezes coach-empreendedores não sabem ou 
esquecem que quando você está em um evento de networking, fazendo marketing  



 

 21 

© 2015 Copyright | www.AtracaoDeClientes.com.br | Todos os Direitos Reservados. 
info@atracaodeclientes.com.br   

 

 
social, local, usando as mídias sociais, dando palestras, encontros, reuniões, 
webinários, qualquer atividade com o propósito de conseguir um cliente, tudo 
precisa ser direcionado para uma conversa de atração de clientes primeiro. 
 

E eu quero simplificar como tudo isso funciona no meu  6-dígitos flow de atração 
de clientes. O primeiro passo do flow como eu já tenho mostrado, todo o seu 
marketing é direcionado para uma conversa com você.  
 

 
6-dígitos Flow de Atração de Clientes 

 

PASSO 1:  
TODOS OS CAMINHOS LEVAM PARA  

UMA CONVERSA DE ATRAÇÃO DE CLIENTES! 

 

E o passo 2 do flow é que: Sua oferta para um conversa de atração  
de clientes precisa ser irresistível e ser de grande valor nos olhos de seu cliente 
potencial.  
 

PASSO 2:  
Ofereça uma Conversa de Atração de Clientes Irresistível  

com Benefícios Específicos e Atraentes 

 

Um comercial no final da noite oferecendo uma sessão gratuita de 15 min não é o 
que funciona. É claramente uma conversa de vendas tentando conseguir dinheiro. 
 

 
 



 

 22 

© 2015 Copyright | www.AtracaoDeClientes.com.br | Todos os Direitos Reservados. 
info@atracaodeclientes.com.br   

 

 
Um exemplo: uma conversa de atração de clientes que você chama de: “Como 

conseguir o seu parceiro ideal” é o que funciona, porque esta conversa 
claramente oferece valor.  
 

E para criar uma percepção ainda maior de valor, esta oferta para uma conversa de 
atração de clientes também precisa oferecer benefícios específicos e atraentes 
para seus clientes potenciais para que eles se sintam ainda com mais vontade de 
se inscrever. 
 

Você quer fazer a sua conversa de atração de clientes super atraente, mesmo que 
seja gratuita. Porque é gratuita em termos de dinheiro, mas não é gratuita em 
termos de investimento de tempo para o seu cliente potencial.  
 

A sua oferta para uma conversa de atração de clientes precisa ser uma oferta 
super irresistível para conseguir muitas das pessoas certas dizerem SIM para 
ela. 
 

PASSO 3:  
Entregue Sua Conversa com Clientes Potenciais na Sequência  

de um Processo Comprovado para uma Conversa de  
Atração de Clientes 

 

Na conversa de atração de clientes que é o PASSO 3 no flow de atração de 
clientes, você precisa de 2 coisas:  

 

1. Primeiro, você precisa seguir um processo comprovado e confiável para 
conversas de atração de clientes, que é desenhado para entregar o valor do 
que você prometeu na oferta da sua conversa de atração de clientes. 
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2. E segundo, precisa ser confiável e consistentemente conseguir clientes 
também. Quando você faz estas conversas de atração de clientes bem. Ela lidera o 
seu cliente potencial a dizer SIM para um dos pacotes de serviços que você oferece. 
 

E isto leva para o meu passo favorito do processo:  
 
 

PASSO 4:  
COMEMORE SEU NOVO CLIENTE! :-) 

 

No Passo 4, você celebra um novo cliente que está animado para trabalhar com 
você, e você está animado para trabalhar com ele também. Uhuuu! 

 
Este simples processo de 4 PASSOS que eu criei me permitiu alavancar meu 
negócio de coaching para 6 dígitos atraindo todos os clientes que eu quero. 
 

Agora, alguns anos depois, centenas de coach-empreendedores usaram este 
processo de atração de clientes para fazer muito mais dinheiro e transformar muito 
mais vidas que eles pensavam que era possível.  
 

E eu queria te dar uma rápida visão geral para que você possa começar e realmente 
ver COMO e PORQUE todos os caminhos levam para uma conversa de atração 
de clientes. 
 

Agora vamos para o segundo SEGREDO para ter dar um grande aumento que é:  
 

 
SEGREDO 2:  

Aumente Sua Renda Sem Mais Esforço ou Marketing. 
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Neste ponto, eu espero que nos estejamos de acordo que convidar seu cliente 
ideal para uma conversa, e depois ter uma conversa de atração de clientes é o 
melhor caminho comprovado para conseguir clientes pagantes. E antes de eu 
te mostrar como tudo isso funciona. Deixe-me te fazer uma pergunta: 
 

Em geral, de 10 clientes potenciais com quem você tem uma conversa de 
atração de clientes, quantos acabam realmente se tornando clientes?  
 

Em outras palavras, se você tem 10 conversas de atração de clientes, quantas 
pessoas dizem SIM para se tornar um cliente pagante seu? Qual o seu melhor 
numero estimado? 

 
Se você tem 10 conversas com clientes potenciais, quantos clientes você 
consegue? Anote este número se você puder, ou pelo menos tenha ele em sua 
mente. 
 

Se você escreveu 7, 8, 9 ou 10. É uma notícia maravilhosa. Você está se saindo 
muito bem, e isto significa que você está seriamente cobrando pouco para o seu 
atual nível de mastery. 
 

Aqui está o que você pode fazer, seu próximo passo agora, hoje. Você pode 
simplesmente aumentar seus preços. Você não precisa deixar os seus pacotes 
melhores. Você não precisa alterar o seu marketing. Você não precisa fazer nada. 
Você apenas pode aumentar ou duplicar os seus preços porque você é muito bom 
em conversas de atração de clientes. 
 

Mas quando você faz isso, a porcentagem de pessoas que contratam o seu serviço 
através das conversas de atração de clientes pode baixar. Mas a sua renda vai 
aumentar. E isto vai aumentar o nível do seu mastery de conversas de atração de  
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clientes. Mas você provavelmente vai dar a si mesmo um aumento substancial 
sem nenhum esforço extra enquanto aproveitando o seu tempo. 
 

E muitos de meus clientes que estão aprendendo meu processo para ter conversas 
de atração de clientes, começaram a aumentar e dobrar sua renda porque agora 
eles tem a habilidade para querer maiores e melhores clientes. 
 

OK, agora se você do outro extremo, se você não tem feito muitas conversas com 
clientes potenciais, ou você apenas consegue 1 cliente de 10 conversas de 
atração de clientes. Eu estou especialmente animada por você, porque você está 
aprendendo uma nova maneira de conseguir clientes sem ter que passar por anos 
de maus hábitos criados.  
 
E agora, se você é muito novo nesta jornada de coach-empreendedor, e você não 
sabe quem é o seu cliente ideal ainda. Isto é uma ótima notícia também. Ao ter 
conversas de atração de clientes e realmente aprender o que os seus clientes 
ideais querem é a maneira mais rápida para identificar um nicho realmente 
muito lucrativo. 
 

E agora, se você é como a maioria das pessoas, e você está em algum lugar no 
meio, aonde você consegue entre 2 e 6 clientes de 10 conversas de atração de 
clientes, existe uma grande oportunidade para você. Ao trabalhar nas suas 
habilidades de ter conversas de atração de clientes você pode dobrar o número de 
clientes que você está conseguindo e dobrar a renda que você está gerando, 
essencialmente dar a si mesmo um aumento sem fazer nenhum outro esforço, sem 
fazer nenhum marketing adicional. Você simplesmente consegue mais as 
pessoas com quem você já está tendo conversas.  
 

Isso não faria uma grande diferença no seu negócio? 
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Agora vamos ver realmente como é que você pode dar a si mesmo um aumento: 

 

Vamos dizer que o seu cliente se inscreve para um pacote de serviços que vale 
$2,000 por um período de tempo, vamos dizer 3 meses. Vamos dizer que você 
acaba conversando com 50 clientes potenciais dentro de 1 ano. A propósito, 
muito simples e prático, aproximadamente 4 pessoas por mês. 
 

Agora você normalmente consegue 2 de cada 10 clientes potenciais com quem 
você conversa, que é uma conversão de 20%. Isso significa que você é capaz de 
conseguir 20% de seu total de 50 clientes potenciais se tornar clientes pagantes. 
Isso é um total de 10 novos clientes por ano. Não ta ruim, certo? Mas é muito 
difícil ter um negócio sustentável desta maneira, porque você vai só gerar $20,000 
por ano. Renda total: 10 clientes X $2,000 = $20,000.  
 

Quando você começa a master o processo de conversas de atração de clientes, e 
aumenta para 4 de 10, ou seja, 40% conversão. Agora nós estamos começando a 
aquecer. Você vai começar a gerar $40,000 por ano. Que é 20 clientes X $2,000 = 
$40,000. Ou você pode fazer $60,000 ao ano, se a porcentagem da sua conversão 
aumenta para 60%. É assim que você ganha o seu aumento.  
 

Para você que quer alavancar seu negócio para 6 dígitos, ou seja, mais de 
$100,000. Aqui está um cenário típico que eu vejo freqüentemente. 
 

Agora eu quero que você imagine você daqui a 1 ano… 
 

IMAGINE SUA RENDA… DAQUI A 1 ANO! 
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• $4,000 = seu pacote 

• 3 de 5 conversas 

• $12,000 por mês 

• $144,000 por ano 
 

Você está agora colhendo muitos beneficios de tudo o que você aprendeu com 
conversas de atração de clientes. Você está mais confiante, há um ar de sucesso a 
sua volta. Você deu a si mesmo um aumento com os seus clientes que estão agora 
pagando a você no minimo $4,000 por um pacote de seus serviços. E porque 
você tem mais clientes potenciais interessados, o numero de pedidos para uma 
conversa está começando a disparar. E indicações estão acontecendo cada vez 
mais. Você está agora tendo 5 conversas de atração de clientes todo mês e 
conseguindo 3 novos clientes consistentemente. 
 

Isto significa que você está fazendo $4,000 por cada um de seus 3 novos 
clientes, que é $12,000 por mês, e $144,000 por ano. Sua segurança financeira 
está segura.  
 

Agora, eu quero que você imagine você daqui a 2 anos: 
 

IMAGINE SUA RENDA… DAQUI A 2 ANOS! 

 

• $5,000 = seu pacote 

• 5 de 10 conversas 

• $25,000 = 5 novos clientes por mês 

• $2,000 de comissão por mês 

• $27,000 por mês no total 

• $324,000 por ano 
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Sua confiança está cada vez mais forte. Você e capaz de servir ainda mais os 
seus clientes, você está se aproximando de ficar Master em conversas de atração 
de clientes. E agora existe um buzz sobre o que você faz, e você está agora 
atraindo 10 novos clientes potenciais por mês, e porque você tem mais demanda 
do que você pode fornecer, você agora aumenta os seus preços novamente. De 10 
clientes potenciais você pega 5 para você mesmo e você refere 5 para alguém 
mais. Com 5 novos clientes por mês por $5,000 cada, você está fazendo $25,000 
por mês por trabalho com clientes, e no top disto tudo, você está ganhando um 
extra de $2,000 de comissão pelas indicações que você está dando. Esta é a 
sua primeira renda passiva. 
 

Sua renda é agora de $27,000 por mês, ou $324,000 por ano. Isto é a maior 
renda que você já fez na sua vida e você se sente MARAVILHOSO! E agora você 
está pensando como você pode criar grandes grupos, produtos e ofertas. A vida é 
maravilhosa! 
 

O que eu estou descrevendo aqui é totalmente possível para você. Tudo que leva é 
você se dedicar a master suas conversas de atração de clientes é 
simplesmente praticar. Você vai ficar melhor e vai valer a pena financeiramente. 
Vai valer MUITO a pena.  
 

Isto leva ao SEGREDO 3 para dar a si mesmo um grande aumento: 
 

 

SEGREDO 3:  

UMA CONVERSA  DE ATRAÇÃO DE CLIENTES  

É UM PROCESSO 
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Conversas de atração de clientes é um processo. É muito difícil melhorar suas 
habilidades para conseguir clientes se você não seguir um processo consistente de 
conversas de atração de clientes, que significa que cada vez que você tem uma 
conversa de atração de clientes, você simplesmente está levando as pessoas por 
um processo que consistentemente traz resultados. 
 

Isto simplifica todo o seu trabalho. Você sabe O QUE falar, e você sabe QUANDO 
falar. Quando eu comecei a ter conversas de atração de clientes eu costumava 
fazer sem um processo para seguir. Eu me sentia ótima. Eu criava muita conexão 
com as pessoas. As pessoas adoravam passar um tempo comigo. Mas raramente 
alguém me contratava e me pagava pelo trabalho que eu queria fazer.  
 

Eu não tinha idéia do porque que os clientes não estavam me contratando. E 
quando eles se inscreviam para trabalhar comigo, eu não tinha idéia do que eu fiz 
certo na conversa para que eles dissessem SIM. Parecia completamente por acaso.  
 

Eu não sou uma mulher sistemática por natureza, na verdade eu era alérgica a 
sistemas. Eu sempre me considerei mais uma pessoa criativa. Eu AMO inovar. Eu 
amo improvisar. Mas depois de algum tempo, eu não pude negar que quando eu 
seguia meu processo eu conseguia clientes consistentemente. 
 

E quando eu ficava preguiçosa, e começava a ter conversas sem um processo, 
clientes não estavam se inscrevendo consistentemente. Eu fui de 1 de 10 clientes  
se inscrevendo para trabalhar comigo sem um PROCESSO para 8 de 10 
clientes dizendo SIM para mim. 
 

Estas estatísticas que me fizeram acreditar em seguir um processo para conseguir 
clientes. E por isso que você quer guiar o seu cliente potencial por um processo  
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comprovado, confiável que consistentemente leva-os para se inscreverem 
para os seus serviços. 
 

Senão você acaba tendo muitas conversas com clientes potenciais que acabam 
sendo uma perda de tempo. Aqui está o que eu gosto sobre ter um sistema ou 
processo para seguir em minhas conversas de atração de clientes. 
 

Eu dou a meus clientes valor toda vez, porque eu realmente tenho um processo 
desenhado para fazer isto. Eu consigo resultados consistentemente com clientes 
que estão se inscrevendo. E eu posso estar mais tranquila e 100% presente nestas 
conversas porque eu tenho um processo familiar. Eu nunca me preocupo no que eu 
tenho que dizer ou fazer. 
 

E eu quero te dar um exemplo simples de como você pode sistematizar suas 
conversas de atração de clientes para que você possa conseguir os mesmos 
resultados que eu consigo.  
 

E eu começo todas as conversas de atração de clientes da mesma maneira. Depois 
de conectar com a pessoa, eu sempre estabeleço a agenda. E aqui está as palavras 
exatas que eu costumava falar.  
 

“Eu adoraria começar. Posso compartilhar com você uma agenda para a 

nossa conversa que eu acredito ser de um processo extremamente eficaz?” E 
o cliente potencial quase sempre diz sim. 
 

 
E você quer começar desta maneira por 2 razões:  
 

1. Primeira, você está deixando o seu cliente potencial saber que você sabe o que 
você está fazendo e que você tem um processo eficaz. 
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2. E também isso permite que seu cliente relaxe e deixa você liderar, deixa você 
ser o especialista. 
 

Quando eu não tinha um processo de atração de clientes para seguir, as pessoas 
com quem eu estava falando, freqüentemente começavam a liderar a conversa. É 
difícil ter sucesso em suas conversas de atração de clientes normais quando o seu 
cliente está no controle e é a pessoa que está entrevistando você. 

 

Se você NÃO sabe o que fazer ou dizer para conseguir que um cliente diga 
SIM para contratar você consistentemente, o que está faltando é um 
PROCESSO de atração de clientes eficaz. 
 

Imagine pegar o telefone para a sua próxima conversa de atração de clientes e 
ter um plano ou método para seguir que funciona todas às vezes. Isso não 
deixaria conversas de atração de clientes muito mais divertidas? 

 

E eu vou simplificar ainda mais o meu processo para conversas de atração de 
clientes nos próximos guidebooks para ajudar você a viver no MUNDO DO SIM! E 
fazer o tipo de renda e impacto que você quer fazer. 
 

OK, um pequeno recap aqui. Neste ponto você já sabe que ter sucesso com 
conversas de atração de clientes é crucial para ter todos os clientes que você 
quer e o tipo de renda que você deseja. 
 
Você também sabe que ter um processo passo a passo para você usar em suas 
conversas de atração de clientes o tempo todo, com confiança e consistência 
é a chave mestra para o seu sucesso.  
 

E você está começando a mudar o seu mindset de vendas para conversas de 
atração de clientes para que você consistentemente possa transformar todas  
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aquelas pessoas maravilhosas com que você está conversando em clientes 
pagantes. 
 

E sim, agora você tem esperança de que você pode, sim, aproveitar estas 
conversas com clientes potenciais e deixar elas serem um recurso para você ter 
uma renda lucrativa no seu negócio e ao mesmo tempo impactar e transformar 
muito mais pessoas. 
 

E certifique-se de juntar-se a mim para o guidebook 2, aonde eu vou ajudá-lo com 
a parte MAIS IMPORTANTE da conversa de atração de clientes. A parte que 
você está oferecendo os seus pacotes de serviços, a sua oferta irresistível. E eu vou 
te dar uma linguagem especifica aonde você pode transformar objecções como “eu 

não posso pagar” e “eu preciso pensar sobre isto”. 
 

A maioria dos coaches ficam sem saber o que falar quando clientes potenciais 
expressam objecções e preocupações. Muitas vezes seu cliente potencial está 
interessado, mas apenas precisa que aquelas objecções e perguntas sejam 
esclarecidas. 
 

O que eu vou te ensinar vai prepará-lo para o sucesso para que você possa 
começar a ouvir sim, após sim, após sim nas suas conversas de atração de 
clientes. 
 

E eu também vou te mostrar como você pode superar seus medos e duvidas 
sobre conversas com clientes potenciais para que você possa estár presente, 
preparado e confiante em todas as conversas de atração de clientes que você 
tiver. 
 

Então, esteja no aguardo para o nosso próximo guidebook. Acredito que você vai 
AMAR. E eu adoraria conectar com você nos comentários abaixo dos vídeos de  

http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
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treinamento, clique aqui para acessar, e eu prometo que vou ler todos seus 
comentários.  
 

Então, por favor se você gostou do guidebook 1 e treinamento online 1 de hoje 
curta a página e deixe um comentário com o seu maior insight ou a sua maior 
pergunta sobre conversas que conquistam clientes e transformam, ou seja, 
conversas de atração de clientes. Pergunte-me qualquer coisa. Eu sei todos os 
aspectos sobre conversas com clientes potenciais e eu já ensinei minha blueprint 
para centenas de pessoas. 
 

Eu não vejo a hora de ver e ler os seus comentários lá. Até o nosso próximo 
guidebook.  
 
Obrigada de coração pela atenção!  
 

 

Até lá,  
 

Siga Sua Paixão, Viva Seu Proposito e Realmente Prospere Hoje!  
 

Aqui é a Olivia Lobell, sua Mentora de Atracao de Clientes,  
Autora do livro: “The Enlightened Entrepreneur” e criadora  
do Método:  enviando-lhe virtual beijos com sucesso, amor e alegria...  
 
DA minha alma iluminada para a SUA!  
 

Aqui é para SEU negócio de sucesso como coach, autor, palestrante, 
 treinador, líder e especialista!  
 
 

http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-1/
http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-1/
http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-1/
http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-1/
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Prosperando Juntos,  

 

 

PS: E lembre-se, você pode aprender muito mais sobre todos os outros grandes 
recursos que temos para você ATRAIR MAIS CLIENTES  e finalmente construir um 
negócio próspero fazendo o que voce AMA (e faz de melhor!) no nosso site: 
www.AtracaoDeClientes.com.br. 
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SOBRE A AUTORA 

 

 

OLIVIA LOBELL é autora do livro “The Enlightened Entrepreneur” e co-autora do 
livro “Pebbles in the Pond,” onde ela é destaque ao lado de autores Best-seller de 
Nova Iorque como Marci Shimoff, Robert Allen, Arielle Ford, Sonia Choquette, 
Christine Kloser, e dezenas de mais autores transformacionais do mundo todo. 
Palestrante Internacional, de volta ao Brasil depois de viver por quase 12 anos em 
Londres, Inglaterra, aonde se tornou Master Teacher, Coach e Mentora de Atração 
de Clientes. 
 

Na Inglaterra, como fundadora da www.AuthenticBizSuccess.com (Versão em 
inglês) e no Brasil, como fundadora da www.AtracaoDeClientes.com.br , ela criou 
uma empresa dinâmica que se dedica a ensinar ‘empreendedores iluminados:’ 
Coaches, Autores, Palestrantes, Treinadores, Líderes e Especialistas em todo o 
mundo como construir um negócio próspero em torno de seu conhecimento, atrair 
mais clientes ideais, e ter muito mais rentabilidade e liberdade enquanto sendo 
autêntico e alinhado com a sua paixão e propósito. 
 

Vivendo o que ensina, em apenas poucos anos, Olivia passou de uma jornada 
‘procura da alma’ em sua vida, não se sentindo satisfeita e completamente perdida 
no seu interior, embora bem sucedida no seu exterior, para uma jornada 
empreendedora ‘minha alma cantando’, abrindo sua própria empresa, escrevendo 
seu primeiro livro, criando a sua própria metodologia de ensino, e tornando-se quem 
ela sonha em ser: uma empreendedora iluminada como Coach, Autora, Palestrante, 
Treinadora, Líder e Especialista. 
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Olivia é especializada em atração de clientes para coaches, autores, palestrantes, 
treinadores, líderes e especialistas que querem construir um negócio de sucesso 
daquilo que fazem de melhor, mas não sabem como atrair todos os clientes que  
precisam. Através de seus livros, programas de coaching e mentoring, e eventos 
Olivia mostra aos seus alunos e clientes como fazer a diferença fazendo o que você 
ama (e ser bem remunerado por isso!). Ela é a voz de liderança que lidera o 
movimento de atração de clientes para coach-empreendedores em todo o Brasil e 
no mundo. 
 

Para obter o seu CD GRATUITO: “O segredo No.1 para construir um negócio de 

sucesso como coach, autor, palestrante, treinador, líder e especialista,” e receber 
regularmente atualizações, artigos e dicas gratuitas de Olivia para crescer seu 
negócio de coaching e mentoring agora, visite www.AtracaodeClientes.com.br. 
 

OBRIGADA!  
 

Obrigada por ler este guidebook. Aqui estão os seus próximos passos:  
 

Se você não tiver feito isso ainda, download meu CD gratuito: “O Segredo No 1 

Para Construir Um Negócio De Sucesso Como Coach, Autor, Palestrante, 

Treinador, Líder e Especialista” e comece a fazer parte de nossa comunidade 
online de coach-empreendedores que prosperam juntos no nosso site: 
www.AtracaodeClientes.com.br. 

 

Quer uma formação mais avançada, coaching e mentoring para atrair todos os 
clientes que você precisa e construir um negócio próspero em torno de sua 
autenticidade, paixão e propósito? Clique aqui para falar com um coach. 

 

 

atracaodeclientes.com.br/fale-com-um-coach/
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