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autorização escrita. Nenhuma parte deste matérial pode ser compartilhado ou reproduzido em qualquer 
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Renúncia Legal e de Lucro  
Temos de lhe dizer essas coisas e é importante. Nenhuma parte deste matérial 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 matériais ou de quaisquer serviços providenciada antes ou após 
o recebimento destes matériais, mêsmo se avisados da possibilidade de tais danós. Você é o único 
responsável e responsável por suas decisões, ações e resultados na vida, e pelo seu uso desses 
matériais, você concorda em não tentar manter-nós 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 ha nenhuma garantia de que você vai ganhar algum dinheiro usando as técnicas 
neste programa ou matériais. Seu nível de sucesso nós 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 matériais são típicos. Quaisquer declarações prospectivas ou financeiras 
descritas aqui são promêssas simplesmente ilustrativas e não para o desempenho real. Estas 
declarações e as estratégias oferecidas nestes matériais são simplesmente a nóssa opinião ou 
experiência. Então, novamente, como estipulado por lei, sem garantias futuras pode ser feito que você 
vai conseguir qualquer resultado ou rendimento de nóssas 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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Olá e bem vindo! Eu sou Olivia Lobell, sua Mentora de Atração de Clientes e 
obrigada por juntar-se a mim no meu segundo guidebook da minha série de 
treinamento chamado “TRANSFORMANDO DÚVIDAS DE CLIENTES: Como 
Lidar com Confiança as 5 Maiores Razões Clientes Dizem Não.” 

 

Este guidebook é tudo sobre como pegar as maiores dúvidas, razões e 
preocupações de seus clientes potenciais e transformá-las em clientes animados 
que dizem SIM para trabalhar com você e dispostos a pagar pelos seus TOP 
preços.  
 

Neste guidebook, você vai descobrir: 
 

• As 5 maiores razões que seus clientes potenciais dão a você como resposta do 
porque que eles não poderiam trabalhar com você. E eu vou até mesmo te 
contar exatamente o que dizer em algumas destas situações.  
 

• A maior oportunidade que você tem no seu negócio para seriamente impulsionar 
o seu sucesso com conversas de atração de clientes (e talvez não sejá o que 
você pensa que é).  
 

• Porque aquelas razões que seus clientes potenciais estão te dizendo, na 
verdade, podem não ser as preocupações verdadeiras que eles realmente tem 
sobre trabalhar com você.  
 

• E eu vou revelar as 4 razões verdadeiras do porque você está  ouvindo NÃO. E 
o que fazer para tornar aqueles muitos NÃO em muitos SIM de uma maneira 
que faz com que você e o seu cliente potencial se sintam bem. Toda vez que 
eu ensino isso, eu vejo lâmpadas se acendendo por todos os lugares. 
 

Eu estou me sentindo realmente grata por todos os emails, comentários 
mensagens nas mídias sociais, telefonemas que eu recebi pelo primeiro vídeo de 
treinamento e guidebook nesta série. Uauuu! Minha alma está  cantando e 
dançando é tudo o que eu posso dizer.  
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Agora se você acabou de se juntar a mim, e ainda não assistiu o primeiro vídeo 
de treinamento, clique aqui você pode assistir o treinamento 1 primeiro. Se você 
quer receber o máximo de valor possível neste tempo limitado que nós temos 
juntos, eu acredito que você vai realmente se beneficiar ao assistir os vídeos de 
treinamento e os guidebooks que eu criei para você em ordem. Eu vou estar 
esperando você quando você voltar eu prometo.  
 

Se você ainda está  comigo, eu estou muito feliz que você está aqui para o 
segundo guidebook desta série. OK, eu quero pegar um minuto para recapitular o 
primeiro treinamento para que nós possamos estar na mêsma página.  
 

Se você assistiu o meu primeiro treinamento e leu o guidebook 1, então você 
entende que conversas de atração de clientes é a primeira habilidade que você 
quer MASTER para que você possa atrair todos os clientes que você desejá e ter 
um negócio de 6 digitos e além.  
 

Todos os bem sucedidos empreendedores que oferecem serviços como coaches, 
autores, palestrantes, treinadores, líderes e especialistas tem que aprender como 
conseguir clientes através de conversas individuais com clientes potenciais, que 
eu chamo de conversas de atração de clientes.  
Eu vejo isso sempre, aqueles que dominam a habilidade de ter uma conversa 
de atração de clientes prosperam e aqueles que não dominam esta 
habilidade falham.  
 

E quando eu falo conversas de atração de clientes, eu quero dizer conversas de 
vendas conscientes e com compaixão, basicamente o oposto de vendas 
agressivas e manipuladoras.  
 

Você também sabe que a maioria dos bem-sucedidos empreendedores com 
serviços para oferecer como coaches, autores, palestrantes, treinadores, líderes e 
especialistas seguem um processo ou método de atração de clientes que os 
ajudam a conseguir clientes consistentemente.  
 

http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
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Esta consistência de clientes é o que você quer se você quer ter esta habilidade 
financeira na sua vida. Eu compartilhei com você que não importa a estratégia de 
marketing que você está implementando no seu negócio, a melhor e mais fácil 
maneira de conseguir um novo cliente pagante é oferecer a ele uma conversa 
individual gratuita com você, que eu chamo de conversa de atração de clientes.  
 

E isso funciona quando você está networking, dando palestras, usando 
webinários, numa busca local, nas mídias sociais, ou qualquer outro tipo de 
marketing que você está implementando.  
 

E o mais importante, quando uma pessoa está interessada no trabalho que você 
faz, ter uma conversa com aquela pessoa é o MELHOR veículo para conseguir 
um cliente.  
 

A realidade é que se você oferece serviços baseados na sua especialidade em 
seu negócio é muito improvável que alguém vai ir no seu website, vai clicar num 
botão de compra e vai comprar os seus serviços. Na maioria das vezes um cliente 
potencial vai querer falar com você primeiro antes deles dizerem SIM para os 
seus serviços e antes deles pegarem o seu cartão de crédito.  
 

E esta é a pura intenção desta série de treinamentos em vídeos para você ter 
uma experiência de um salto significante em quantas pessoas estão dispostas e 
animadas dizendo SIM para trabalhar com você e estão alegres pagando a você 
os preços que você realmente quer cobrar.  
 

Há algo que realmente me chamou atenção de todos os comentários, emails e 
feedback apenas depois do primeiro vídeo de treinamento e guidebook desta 
série. Muitas pessoas compartilharam comigo como você está frustrado porque 
muitos de seus clientes potenciais estão dizendo NÃO para trabalhar com você.  
 

Você fica completamente sem saber o que fazer quando você ouve as pessoas 
dizerem “eu não posso pagar” ou “eu preciso pensar sobre isto” ou qualquer outra  
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dúvida ou objeção. Quando você ainda não tem as dúvidas e objeções 
transformadas em habilidades em uma conversa, sua confiança perde o equilíbrio.  
 

E muitos de vocês também me disseram que você não manda uma mensagem de 
follow-up para seus clientes potenciais rapidamente logo após a sua conversa, 
apenas para evitar a rejeição de um cliente potencial.  
 

E alguns de vocês estão fazendo tanto para ficar na frente na sua indústria e 
parece como uma perda de tempo porque as suas conversas não estão levando 
para clientes que estão dispostos a pagar os preços que vão te ajudar a ter um 
sucesso financeiro e um negócio próspero.  

 

Eu falo com muitos coaches, autores, palestrantes, treinadores, líderes e 
especialistas que sabem que eles estão aqui neste planeta para ajudar as 
pessoas, mas se eles não cobrarem muito pouco ou quase nada, eles sentem que 
eles não podem ajudar ninguém. Eles sentem que eles devem escolher entre 
ajudar as pessoas e ganhar dinheiro, como se estas fossem duas escolhas 
opostas.  
 

Eu sei por experiência própria como é frustrante estar em uma conversa com 
alguém que você sabe, tudo está  indo certo, você sabe que você vai ajudar esta 
pessoa, mas você não é capaz de conseguir um cliente desta  conversa. E 
adivinhe? Quando isto acontece, você não é a unica pessoa que perde. Seus 
clientes potenciais também perdem porque eles não estão conseguindo a ajuda 
que eles podem conseguir para o que eles realmente querem e estão ansiosos 
para conseguir. E esta é uma situação perda-perda.  
 

E meu trabalho é ajudá-lo a criar um ganha-ganha. Eu vou fazer tudo o que eu 
posso para ajudá-lo a ganhar toda a confiança do mundo de que você pode 
conseguir um cliente a qualquer hora que você tem uma conversa com alguém 
que está interessado em seus serviços.  
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Eu realmente quero agradecer você por estar aqui comigo. Eu sei que você está 
aqui porque você está realmente comprometido para ajudar muitas pessoas. E 
esse serviço começa com você fazendo o seu melhor para ter certeza que a 
primeira conversa com um cliente potencial sai tudo bem e resulta em você sendo 
contratado.  

 
Agora vamos falar sobre o tópico principal deste treinamento. Eu vou ir a fundo no 
assunto de transformar muitos NÃO em muitos SIM! E se você é um coach-
empreendedor experiente ou está no mundo dos negócios já por um algum 
tempo, você já teve a experiência de conversar com um cliente potencial que você 
sabe que você pode ajudar, e você quer trabalhar com ele, mas eles tem uma 
dúvida, uma objeção ou preocupação que está os impedindo de dizer SIM para 
trabalhar com você. Eles dizem coisas como “eu não tenho dinheiro” ou “eu não 
tenho tempo.”  
Aqui está uma coisa que é muito comum: antes de que as pessoas fiquem 
prontas para trabalhar com você, elas tem uma dúvida, uma objeção ou uma 
preocupação primeiro.  
 

Então, não desista no primeiro sinal de uma dúvida ou objeção. Só para ser mais 
clara, nós não estamos querendo que todo mundo diga SIM. Isso seria muita 
pressão e sem integridade. Porque claro que existem pessoas que não são os 
clientes certos para os seus serviços. Eu não quero que você pressione ou 
manipule as pessoas para os seus serviços, alguém que não é seu melhor 
interesse. Será melhor para você recomendá-los para alguém mais que pode 
ajudá-los.  
 

Mas o que eu estou falando aqui hoje é oferecer apoio para as pessoas que se 
beneficiariam de seus serviços, que estão realmente interessadas no seu trabalho 
e nós seus serviços, mas alguma coisa dentro delas está  as impedindo de dizer 
SIM.  
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Esta é a hora para você manter um poderoso compromisso com o seu cliente 
potencial para conseguir o que eles querem não importa quantos obstáculos ou 
circunstâncias eles sentem que estão aparecendo no caminho.  

 
 
Conseguir clientes é uma habilidade, e também é uma habilidade a sua 
capacidade de ajudar clientes transformar um medroso NÃO em um corajoso 
SIM.  

 
 

O que seus clientes querem de você é a sua ajuda para transformar qualquer 
razão que está os impedindo de dizer SIM para os seus serviços em um 

incrível compromisso e desejo para conseguir o que eles querem, para que 
eles 

fiquem confiantes para contratar você para chegar lá.  
 

Eu não posso falar para você quantas pessoas vieram para ter uma conversa 
comigo dizendo para si mêsmo,“Eu não vou me tornar uma cliente da Olivia.” E 
eles saiam da conversa tão inspirados que eles não conseguem imaginar outra 
coisa, somente trabalhar comigo. E anos depois eles ainda estão se sentindo 
gratos pela decisão que eles tomaram.  
 

Eu também já vi muitos de meus clientes capazes de implementar o mêsmo 
processo tão bem. E é ai que este treinamento entra. Eu estou aqui para ajudá-lo 
a ficar melhor em transformar muitos NO em muitos SIM sem pressionar ou 
manipular ninguém. E tendo realmente, eu quer dizer realmente, o melhor 
interesse do seu cliente em mente.  
 

Eu tenho sido capaz de ajudar centenas de clientes a aprender como transformar 
clientes potenciais em clientes pagantes com conversas de atração de 
clientes e especialmente como transformar dúvidas e objeções em clientes. 
Eu vi coaches e outros profissionais que oferecem serviços que tinham 
literalmente confiança 0 (zero) que eles nunca poderiam dominar este processo,  
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se tornarem completamente Rockstars em conversas de atração de clientes 
quando chega a hora de transformar as dúvidas e objeções e conseguir clientes 
incríveis como resultado.  
 
Eu vi meus clientes criarem negócios prósperos de 6 digitos e além, depois de 
anos sobrevivendo, porque eles aprenderam este processo e dominaram esta 
habilidade. Eu quero que você saiba que isto não é somente possível, isto é 
repetível.  
 

Agora é a sua vez de desacreditar o mito que você tem que ter nascido um vendor 
para vender. Eu acredito que qualquer pessoa pode dominar conversas de 
atração de clientes, incluindo você! 
 

 
OK, vamos mergulhar no nosso treinamento de hoje. 
 

5 MAIORES RAZÕES PARA NÃO CONTRATAR VOCÊ 

 

1. Eu não posso pagar. 
2. Eu não tenho tempo. 
3. Eu tenho que falar com meu parceiro primeiro. 
4. Eu preciso pensar sobre isto. 
5. Minha intuição está me dizendo NÃO. 

 
Eu quero falar com você sobre as 5 maiores razões que as pessoas dão a você 
para não contratar você. Somente quando você está completamente claro porque 
as pessoas dizem não, você pode responder eficazmente. 
 

Aqui estão elas: 1. Eu não posso pagar ou Eu não tenho dinheiro ou alguma 
versão disto. 2. Eu não tenho tempo ou agora não é uma boa hora. 3. Eu tenho 
que falar com alguém… meu esposo, meu parceiro de negócio primeiro. 4. Eu 
preciso pensar sobre isto. E um dos meus preferidos: 5. Minha intuição, minha voz  
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interior, meu guia está me dizendo NÃO, ou eu não estou recebendo um SIM. 
Alguma destas razões parece familiar?  
 
Se você está no mundo dos negócios já algum tempo e você está  conversando 
com clientes potenciais a respeito deles contratarem você, você talvez já ouviu 
uma ou duas ou todas as 5 destas preocupações. Eu sei que, o que realmente 
acontece, é que você leva o que eles estão dizendo como se fosse um NÃO. 
Então, você simplesmente desiste. Você se decepciona. Depois de algum tempo 
você se sente sem força e incapaz. E você, às vezes, se sente ainda pior depois 
da conversa do que antes de começar.  
 

Então, eu vou falar com você sobre o que fazer especificamente nestes tipos de 
situações. A noticia boa é que frequentemente seus clientes potenciais querem 
dizer SIM, mas eles estão com medo. Eles talvez estejam paralizados no mêsmo 
lugar com o  
mêsmo problema por anos. Eles podem não ter a esperança ou a crença de que 
as coisas podem mudar. A sua situação pode parecer complicada e difícil de 
mudar. E a realidade é que não é fácil dizer SIM para conseguir ajuda deste lugar.  
 

E é aqui onde você entra. Esta é a sua oportunidade de ajudar o seu cliente 
potencial sair deste lugar temível e paralizador e dizer SIM para uma nova 
possibilidade e para um futuro melhor. Eles querem isso, mas o medo, a dúvida 
ou alguma coisa mais está os impedindo. Eles realmente querem a sua ajuda 
para transformar toda esta resistência, mas eles não podem dizer SIM ainda.  
 

Esta é a pavorosa zona do TALVEZ, aonde não é divertido para eles, nem para 
você. E neste treinamento eu vou mostrar como esta é uma ENORME 
oportunidade. Primeiro deixa eu te mostrar como é a sua conversa com clientes 
potenciais quando você ainda não dominou conversas de atração de clientes. E 
isto é uma típica mostra de resultados. 
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A OPORTUNIDADE DO TALVEZ  
 

Mestre do NÃO 

SIM 5% 

NÃO 90% 

TALVEZ 5% 

 

Então, quando você ainda não dominou conversas de atração de clientes, 5% dos 
seus clientes potenciais vão dizer SIM. 5%. 90% dos seus clientes potenciais vão 
dizer NÃO. Eles apenas não estão interessados. E 5% vão parecer interessados, 
mas eles tem uma dúvida, uma preocupação ou uma objeção de um tipo ou de 
outro que você pode resolver. Estes são resultados muito comuns quando alguém 
ainda não dominou conversas de atração de clientes. Decepcionante, não é?!  
 

Agora quando você MASTER conversas de atração de clientes, o cenário é 
completamente diferente. 
 

 
Mestre do SIM 

SIM 20% 

NÃO 20% 

TALVEZ 60% 

 

E esta é uma estatística muito comum que eu vejo com coaches e outros 
empreendedores que oferecem serviços que ficaram melhores com suas 
conversas de atração de clientes. 20% das pessoas com quem você fala dizem 
SIM. Elas só querem talvez um pouco de segurança de que elas estão tomando a 
decisão certa. 20% dizem NÃO. E elas só querem fazer o que quer que elas 
tenham que fazer para dizer não para você facilmente. Mas agora 60% estão na 
categoria do TALVEZ. Elas estão interessadas, mas tem alguma coisa no 
caminho.  
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O que é maravilhoso é que 20% das pessoas com quem você tem uma conversa 
de atração de clientes dizem SIM naquele exato momento. Este resultado já é 
uma grande melhoria de 5% para 20%. Este é o MAIOR benefício de aprender um 
processo de conversas de atração de clientes que aumenta o número de pessoas 
que contratam você.  
 

Mas quando você domina conversas de atração de clientes, você tem agora 60% 
das pessoas que estão interessadas, mas tem alguma coisa no caminho que está 
as impedindo de dizer SIM. Elas tem perguntas, elas tem dúvidas, elas tem 
preocupações. Elas estão te dizendo que não podem, mas elas estão contra a 
sua própria resistência. Basicamente, elas precisam de sua ajuda para elas 
conseguirem dizer SIM.  
 

Quando você aprende como master transformar as dúvidas e preocupações 
de seus clientes potenciais, você pode  literalmente dobrar ou triplicar o 

número 
de pessoas que dizem SIM para os seus serviços.  

 

Esta é a grande oportunidade aqui. Então, o  próximo mais importante passo para 
você é MASTER ajudar as pessoas que estão interessadas transformar suas 
dúvidas, objeções e preocupações. Porque a zona do TALVEZ é da onde a 
maioria de seus  
 
 
clientes vão vir. Esta é a diferença de ter 8 de 10 pessoas dizendo SIM para 
você, e 2 de 10.  
 

Vamos olhar na oportunidade financeira com isto. Vamos dizer que cada cliente 
investe em geral R$1,000 com você dentro de um período de tempo. Este é um 
número muito cauteloso. Vamos dizer que você tem 4 conversas com clientes 
potenciais por mês, aonde as pessoas estão interessadas no seu serviço, mas 
você não é capaz de transformar suas dúvidas, objeções e preocupações. Isto 
significa que você está perdendo R$4,000 por mês, e R$48,000 por ano, certo?!  
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Não ser capaz de trabalhar com dúvidas e objeções custa muito e provavelmente 
está custando a você milhares de reais. E deixa eu dar um exemplo disto na vida 
real de um dos meus clientes. Tina, uma incrível especialista em saúde, que 
estava realmente se dando muito bem, oferecendo seus pequenos pacotes de 
serviço. Ela confessou para mim que geralmente ficava nervosa quando tinha que 
oferecer seus pacotes maiores e mais caros. Então, ela não oferecia.  
 

Ela tinha aprendido uma técnica diferente de como liderar as pessoas para o sim 
em suas conversas, mas ela sentia que parecia manipuladora. E depois de 
aprender os tipos de métodos que eu estou compartilhando com você neste 
treinamento, ela descobriu que ao inves de convencer, ela poderia usar uma série 
de perguntas poderosas estratégicas para ajudar seus clientes potenciais avancar 
seus bloqueios e ver como trabalhando com ela poderia transformar seus sonhos 
em realidade.  
 

Dentro de 2 semanas que ela aprendeu meu método, ela teve 5 conversas de 
atração de clientes, todos os seus clientes potenciais disseram sim para seus 
pacotes de serviço e ela ganhou R$12,500 dentro de 2 semanas sem precisar 
convencer ninguém. Pelo contrário, ela os inspirou na possibilidade de superar 
suas circunstâncias e alcançar o tipo de ajuda que eles realmente querem. E aqui 
está o que ela me falou: a sua blueprint transforma o sentimento de manipulação 
para inscrever as pessoas no meu programa em uma conversa real, conectada e 
divertida que é profundamente recompensador para ambos os lados.  
 

 
Lembra que eu mencionei antes as 5 maiores razões que as pessoas dão para 
você. Agora eu quero te dar coisas específicas para dizer e fazer quando você 
ouve frases como “eu não posso pagar” ou “eu preciso falar com meu esposo ou 
parceiro primeiro” que eu chamo de conversas transformadoras.  
 

Eu recomendo que você tenha uma conversa transformadora preparada para 
todas as maiores razões porque as pessoas dizem NÃO. Você vê, estes são 
orientações ou scripts de conversas comprovadas que você pode seguir. E no  
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meu programa atração de clientes eu posso te dar scripts completos de conversas 
transformadoras para cada uma destas razões porque as pessoas dizem não.  
 

Mas agora eu quero te dar 3 processos poderosos para aumentar o número de 
pessoas que contratam você. Cada um pode ajudar seus clientes transformar 
suas dúvidas ou medos ou bloqueios que estão os impedindo de ter sucesso. E 
você pode começar a usá-los nas suas conversas de atração de clientes 
imediatamente. Aqui está o primeiro processo. 
 

 

PROCESSO 1: 

PARA SER CONTRATADO COM MAIS FREQUÊNCIA 

Como Evitar Ouvir “Eu não posso pagar” 

 

Como Evitar Ouvir “Eu não posso pagar.” Quando você está no final da sua 
conversa e você oferece seus serviços, uma das coisas mais medrontosas que 
você pode ouvir de um cliente potencial é: “Eu não tenho dinheiro.” Esta 
objeção é provavelmente a que você vai ouvir com mais freqüência. Eu quero te 
ajudar com esta situação. Mas primeiro vamos olhar o porque que as pessoas 
dizem “eu não posso pagar.” 

 

Uma das grandes razões é porque elas não viram o valor de trabalhar com você 
ainda. Então, eu posso te contar o que dizer quando alguém fala “eu não posso 
pagar” e eu irei num minuto, mas é 10X mais valioso ajudá-lo a estabelecer o 
valor dos seus serviços antes de você mencionar os seus preços para que você 
reduza o número de vezes que você escuta aquelas palavras em primeiro lugar.  

 
 
Eu vou compartilhar uma estratégia realmente poderosa do meu Método de 
atração de clientes agora para que você possa começar a usar imediatamente. Na 
verdade, o que eu estou prestes a te ensinar vai ser uma mudança poderosa para 
você e como facilmente você pode estabelecer o valor durante uma conversa de 
atração de clientes. Fique pronto. Isto vai ser uma grande mudança de paradigma.  
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Aqui está  como funciona. Você está perto do final de uma conversa de atração de 
clientes que você se saiu muito bem. Você pergunta as perguntas certas. Você 
chegou no coração do que o seu cliente potencial mais quer e quais são seus 
maiores desafios. E vocês dois ficaram bem claros em saber qual é o próximo 
passo de seu cliente potencial. E agora você apenas oferece seus pacotes de 
serviços e você mostra o que eles recebem quando eles trabalham com você.  
 

Agora, se você ao invés de você fazer todo o trabalho tentando vender seus 
serviços, você ajudasse seu cliente potencial ver o valor por si mesmo. E você 
pode fazer isto fazendo a pergunta certa no momento certo de uma conversa de 
atração de clientes. Aqui está a pergunta para poderosa mudança:  

 

O que você vê como seus benefícios  

de você trabalhar comigo?  

 

Aqui está o porque este tipo de pergunta funciona muito bem. Ao invés de você 
tentar inscrever alguém, você pode simplesmente pedir que eles se inscrevam por 
si mesmo. E deixe eles estabelecer o valor por conta própria. Desta maneira você 
não está colocando a pressão no cliente potencial com um discurso de vendas. 
Ao invés disso, eles tem que explicar porque que os serviços que você oferece é 
uma ótima solução para eles. Eles tem que se ouvir dizendo isto. Agora, eles 
estão com a tarefa de se inscrever nos seus serviços, e não você.  
 

E vi isto acontecer muitas vezes porque o cliente estabeleceu o valor de seu 
trabalho e explicou para você, e eles estão muito menos propensos de dizer “Eu 
não posso pagar.” É simples e poderoso. Você tem que experimentar para ver o 
quanto funciona BEM. 
 

Aqui está o segundo processo que eu quero te ensinar para lidar com objeções e 
ajudar um novo cliente dizer SIM para contratar você, que é: 
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PROCESSO 2:  
PARA SER CONTRATADO COM MAIS FREQUÊNCIA   

Como você realmente responde quando alguém  
diz: “eu não posso pagar”?  

 

Não somente esta é a objeção No 1 mais comum, aqui também é onde muitos 
coaches e empreendedores desmoronam e desistem. E eu quero que você não 
veja está objeção como final de sua conversa. Mas como a hora para que você 
possa tomar uma posição para o seu cliente conseguir os resultados que eles 
querem. Vamos falar como trabalhar com esta objeção.  
A primeira coisa a fazer é ver se dinheiro é a objeção real aqui ou não. Eu 
recomendo fazer esta pergunta:  
 

Se não fosse pelo dinheiro, isto seria  

algo que você gostaria de fazer?  

 

Se eles dizem SIM, isto geralmente significa que eles vêem o valor da sua oferta e 
eles pensam que dinheiro é um problema. Quando você segue o meu processo 
para conversas de atração de clientes, você provavelmente vai conseguir um SIM 
como resposta aqui.  
 

Lembre-se, na maioria das vezes, dinheiro não é o principal problema, mesmo 
que eles digam que é. Muitas vezes a resposta “eu não posso pagar” 
simplesmente significa “eu estou com medo de sair da minha zona de 
comforto” ou “eu não acredito em mim mesmo o suficiente” ou “é dificil para 
mim tomar uma decisão” ou “eu já tinha decidido não contratar você bem 
antes de falar com você e agora eu estou caindo nas minhas suposições 
que eu fiz horas atras.”  
 

Se eles estão genuinamente interessados nos seus serviços, mas eles estão 
vendo dinheiro como um problema. Aqui esta a  próxima pergunta que você pode 
perguntar:  
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OK, I entendo que você quer trabalhar comigo, mas 

dinheiro é um fator para você. É porque você não tem 
nenhum dinheiro mesmo ou é porque você não tem  

o dinheiro disponível para isto agora?  

 

Se eles te dizem que não tem nenhum dinheiro para contratá-lo, você pode 
oferecer para explorar com eles aonde conseguir o dinheiro.  
 

Seria interesante se nós 2 fizessemos um  

brainstorm onde nós podemos ver  

onde conseguir o dinheiro?  

 

É importante fazer esta pergunta, se colocando no lugar deles. Você é um 
aliado para ajudá-los a conseguir o que eles querem. Por outro lado, se eles estão 
te dizendo que eles tem o dinheiro, mas não para o que você está  oferecendo, 
aqui é aonde você quer tomar uma posição poderosa para o cliente conseguir os 
resultados que eles realmente quererem.  

 

Uma vez eu tive uma cliente que me disse que estava economizando para tirar 
umas férias na Europa. Eu simplesmente perguntei: “O que você acha que é a 
maior prioridade para você agora?” Acabou que investir no meu programa fez 
mais sentido para ela. E ela viu que as férias era realmente uma fuga para ela, 
uma maneira de evitar o que ela realmente queria fazer. E por fazer esta 
pergunta, eu deixei ela decidir qual que ela sente que é mais poderoso e com 
menos pressão.  
 

Então, enquanto que você está conversando com seu cliente sobre maneiras de 
conseguir o dinheiro para trabalhar com você. Esta é uma boa hora para contar 
uma história de um cliente passado que teve a mesma preocupação. Eles não 
tinham o dinheiro para começar e eles decidiram sair da zona de conforto,  
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conseguir o dinheiro e agora a sua vida está  dramaticamente mudada como 
resultado. 
 

 
PROCESSO 3: 

PARA SER CONTRATADO COM MAIS FREQUÊNCIA  
Como responder para “Eu preciso falar com  

meu esposo(a) / parceiro(a) primeiro.” 

 

OK, agora vamos falar sobre o meu terceiro processo para aumentar o número de 
pessoas que me contratam. Uma das coisas que geralmente acontece no final de 
uma conversa de atração de clientes é que o seu cliente potencial diz algo como 
“Eu tenho que falar com o meu marido primeiro” ou “Eu tenho que consultar 
meu parceiro” ou “Eu tenho que consultar o meu orcamento primeiro.” Isto 
significa que eles não podem tomar uma decisão naquele exato momento.  

 

Eu quero te dar 2 dicas para o que você pode fazer nesta situação que vai 
maximizar a sua habilidade para realmente conseguir um cliente. Minha primeira 
dica é sobre Mindset e a segunda dica é o que você pode fazer para 
conseguir o cliente.  
 

Então, vamos começar com a mudança de Mindset primeiro. O que eu geralmente 
vejo acontecer neste tipo de situação é que você frequentemente tem a tendencia 
de desistir. Você fica decepcionado. Você inventa uma história “não isso 
novamente”. Aqui eu quero encorajá-lo para não desistir e fazer tudo em seu 
alcance para não assumir que você está sendo rejeitado, e continuar agir e sentir 
como se você estivesse falando com o cliente, do que pensar que é uma 
oportunidade perdida.  
 

No passado, assim que eu ouvia qualquer tipo de dúvida ou objeção, eu me 
colocava para baixo. Eu fazia uma suposicao,“eles não querem trabalhar comigo.” 
Então, faz sentido que todas as respostas “Eu não posso tomar a decisão agora” 
acabava que eu não conseguia um cliente.  
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Eu ficava frustrada e, ao mesmo tempo, eu pensava que não tinha nada que eu 
pudesse fazer sobre isto. Mas quando eu parei de pensar que eu tinha feito 
alguma coisa errada, e eu permaneci firme em minha própria crença que eu posso 
ajudar esta pessoa, tudo mudou. Aqui está o que geralmente acontece toda vez 
que um cliente potencial diz que eles tem que consultar alguém mais. Primeiro 
você tem que ter  
 
certeza de que qualquer outra preocupação foi resolvida primeiro. Para que 
nada, eu quero dizer nada, esteja no caminho para eles dizerem SIM. Isto é 
chave. Uma vez que isto acontece, você pode fazer esta pergunta poderosa:  

 
“O que nós podemos fazer para que o seu esposo (ou 

quem quer que seja a pessoa que toma a decisão) seja um 
total SIM para nós trabalharmos juntos?” 

 

Esta pergunta o ajuda a se tornar parceiro em inscrever a outra pessoa que toma 
decisão. Isto ajuda a outra pessoa sentir que você está no seu lado e da a vocês 
dois uma oportunidade para brainstorm o que pode ser feito. Eu não posso te 
contar quantas histórias eu ouvi de meus clientes, como esta abordagem é eficaz.  
 

Aqui está a outra coisa que precisa acontecer na situação “Eu tenho que checar 
com meu esposo(a) primeiro.” E é: 
 

Agendar uma ligação de follow-up com eles naquele exato momento.  
 

Aqui está porque ligações de follow-up são tão valiosas. Eu pessoalmente 
descobri que uma grande % das pessoas que aparecem para sua ligação de 
follow-up realmente dizem SIM. Então, ligações de follow-up podem ajudar 
você a conseguir muitos clientes e um grande aumento de renda. Eu 
provavelmente aumentei a minha renda 3X em um ano apenas usando somente 
este método e não desistindo quando eu ouvia “eu tenho que checar com a 
resposta de alguém mais”.  
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Então, como você agenda esta ligação? Primeiro você pergunta quando você 
pode ter uma conversa com a outra pessoa que toma a decisão. E então, você 
agenda uma ligação de follow-up para um dia depois.  
 

 
Por exemplo, você pode dizer algo como este:  
 

“Ana, eu estou muito animada por você falar com o seu marido  
sobre isto na Terça. Vamos ter uma pequena conversa  

pelo telefone na Quarta, o que você acha das 3h?”  
 

Aqui está o que acontece. Isto cria responsabilidade e urgência para ter a 
conversa com a outra pessoa que decide. E isto é importante porque se deixa-los 
por conta própria, seu cliente potencial pode querer evitar ter aquela conversa. 
Mas agora que uma conversa com você está na sua agenda, eles estão muito 
mais dispostos a entrar em ação. E mais uma coisa, agende a ligação de follow-
up assim que você puder para que a decisão seja feita quando seus clientes 
potenciais ainda estejam inspirados pela conversa de atração de clientes.  

 

Então, eu quero te contar uma história sobre minha cliente Bia. Ela está  me 
contando sobre uma de suas conversas de atração de clientes a qual um de seus 
clientes potenciais disse: “Eu preciso conversar com a minha esposa.” Bia seguiu 
o processo que eu acabei de descrever e agendou uma conversa de follow-up 
para 48 horas depois. Foi uma pequena conversa e ela recebeu um SIM para um 
pacote de $5,000.  
 

Se você ainda não está usando este processo que eu acabei de descrever, você 
está potencialmente perdendo uma quantia significativa de renda. E, muito 
importante, tenha certeza de estar preparado para saber o que você quer dizer 
antes de você propor uma conversa de follow-up e também saiba o que fazer 
durante a ligação de follow-up.  
 

OK, agora nós vamos realmente ver o mundo real aqui. Eu quero te contar a 
verdade real por trás de conseguir clientes numa conversa de atração de clientes.  
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Mesmo que o que você ouve do seu cliente potencial seja “eu não posso pagar,” 
“eu preciso pensar sobre isto” ou qualquer outra razão que eu acabei de te falar, 
na realidade, não é quase nunca sobre uma destas razões.  
 

O que eu vejo quando alguém está realmente prestes a investir em seus serviços, 
quando eles tem clareza no que eles querem, quando eles vêem algo que 
realmente  
 
pode ajudá-los, quando eles acreditam em si mesmos, estes clientes encontram 
uma maneira que eles não tem que pensar sobre isto. Eles milagrosamente 
conseguem o dinheiro, e conversar com alguém mais é somente uma 
formalidade.  
 

Aqui estão as 4 MAIORES razões REAIS porque eles vão dizer NÃO para se 
tornar seu cliente durante uma conversa de atração de clientes. 
 

Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 1: 

Eles ainda não Conhecem, Gostam ou  

Confiam em você. O FATOR: CGC. 

(= Conhece, Gosta e Confia) 

 

Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 2: 

Eles não acreditam que o seu serviço poderá realmente 
ajudá-los.  

 

Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 3: 

Eles não estão comprometidos o suficiente para  

conseguir o que eles querem (ou eles não  

sabem o que eles realmente querem). 
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O Último é uma das maiores razões:   
 

Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 4: 

Eles não acreditam que eles podem fazer isto. (Eles não 
acreditam em si mesmos o suficiente.)  

 
 
Estas são as razões reais porque os clientes não estão contratando você e eu 
quero falar sobre elas uma por uma, e te dar algumas dicas poderosas para o que 
você fazer para lidar com cada uma delas antes delas aparecerem.  
 

IMPORTANTE: Na verdade, elas são frequentemente objeções do 
subconsciente de seu cliente potencial.  
 

Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 1: 

Eles ainda não Conhecem, Gostam ou  

Confiam em você. O FATOR: CGC. 

(= Conhece, Gosta e Confia) 

 

A razão 1 porque o seu cliente potencial diz NÃO para contratar você 
durante uma conversa de atração de clientes é porque eles não conhecem, 
gostam ou confiam em você AINDA. Nós todos sabemos o dizer: “Que nós 
compramos de pessoas que nós conhecemos, gostamos e confiamos.”  
 

Mas como você vai de desconhecido para irresistível em menos de 60 
minutos de uma conversa de atração de clientes? Isto é realmente possível?  
 

Eu quero te dizer que depois de trabalhar com centenas de clientes com este 
processo, que é absolutamente possível criar o fator: CGC (conhece, gosta, 
confia) onde seus clientes potenciais conhecem, gostam e confiam em você no 
final de UMA conversa de atração de clientes.  
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E você provalmente já ouviu o dizer: “Ninguém se importa com o que você 
sabe até que saibam que você se importa.”  
 

Eu quero te dar 3 dicas agora que você pode usar para criar o FATOR: CGC (= 
conhece, gosta e confia) nas suas conversas de atração de clientes. 
 

 
DICA 1: Seu cliente potencial vem para a conversa de atração de clientes 
pré-vendido.  
Como você faz isto? Você pode fazer isto enviando materiais para clientes 
potenciais sobre você e a sua conversa de atração de clientes que permite que 
seu cliente potencial conecte com você. Você pode enviá-los sua atraente 
BIOGRAFIA pessoal antes da conversa. Isto é MENOS sobre as suas 
realizações e MAIS sobre conexão. O que você fez para seus clientes 
passados? Por que você se importa pelo que você faz? E isto também pode 
ser feito em forma de vídeo. E isto é um Bonus.  

 

Você também pode enviá-los DEPOIMENTOS ou CASOS DE SUCESSO que 
ilustram os resultados que você criou. Você pode enviá-los artigos ou blog posts 
informativos que você acha que seu cliente potencial pode achar útil e valioso.  
 

Tudo que você envia para seus clientes potenciais antes da conversa de atração 
de clientes, eu chamo de  “Série de Conexão”. É uma série de comunicações 
que conectam com seus clientes potenciais para que eles se sentam seguros 
sobre você e sua especialidade. Isto faz com que eles comecem a conhecer, 
gostar e confiar em você antes da conversa ser realizada. E de preferencia você 
tem isto como um pacote de materiais que você envia para cada cliente potencial 
automaticamente. Este é o primeiro passo para ser contratado e transformar a 
primeira razão real que as pessoas podem ter para trabalhar com você, antes 
mesmo delas aparecerem.  
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DICA 2: Seu cliente potencial preenche um questionário antes da conversa 
de atração de clientes.  
 

E é irônico que ter alguém respondendo as suas perguntas antes de uma 
conversa tem o potencial de criar o FATOR: CGC = conhece, gosta e confia. Mas 
pense sobre isto. Quanto melhor forem suas perguntas, mais elas são 
desenhadas para que faça o seu cliente potencial se abrir, ser autêntico e 
vulnerável. Ainda mais conexão você está fazendo antes mesmo deles dizerem 
uma palavra para você. Seu cliente se sente visto por você antes mesmo da 
conversa de atração de clientes começar.  

 
 
DICA 3: Escute mais do que você fala.  
 

Na conversa de atração de clientes você quer escutar mais do que você fala. Seja 
curioso, esteja presente, seja genuinamente interessado no que seu cliente 
potencial tem a dizer. Mergullhe fundo. Descubra o que ele realmente quer antes 
de você oferecer qualquer coisa.  
 

Se você passa o tempo todo falando, o cliente potencial sente como se ele 
estivesse ouvindo um discurso de vendas. Se o cliente potencial passa a 
maioria do tempo falando, eles vão aprender muito sobre eles mesmos e o 
que eles querem.  
 

E as pessoas tem muito poucas oportunidades na vida para realmente se abrir, e 
se sentir que elas estão sendo vistas e ouvidas sobre o que é importante para 
elas. Quando você as dá esta oportunidade, é algo que elas vão valorizar muito.  
 

Então, quando você segue estas 3 dicas você vai aprender a criar conexão com o 
seu cliente potencial, e isto vai ajudá-lo a criar o FATOR: CGC, conhece, gosta e 
confia. E vai transformar uma das maiores objeções que eles podem ter em 
trabalhar com você mesmo antes de ela aparecer.  
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Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 2: 

Eles não acreditam que o seu serviço poderá realmente 
ajudá-los.  

 

A razão 2 porque o seu cliente potencial diz NÃO para contratar você 
durante uma conversa de atração de clientes: Eles não acreditam que seu 
serviço vai realmente ser capaz de ajudá-los. 
 

Mesmo que eles sintam que eles conhecem, gostam e confiam em você. Isso não 
significa que seus clientes potenciais vão automaticamente acreditar que seu 
serviço  
 
vai ajudá-los. E obviamente esta é uma preocupação que eles tem para não 
contratar você. Eu vejo esta objeção o tempo todo. Esta é o fenômeno chamado 
“Isto vai funcionar para mim.”  
 

Aqui estão 2 SEGREDOS para ajudar a criar confiança que isto vai funcionar para 
eles.  
 

SEGREDO 1: O primeiro segredo é dar exemplos específicos de outras 
pessoas similares a eles que conseguiram os resultados que eles querem.  
 

Então, seus clientes potenciais podem ver a possibilidade para eles mesmos. E 
eles sentem: “OK, OK, isto pode funcionar para mim também.” E você pode 
dizer alguma coisa como: “Eu trabalho com alguém que me lembra você, e ela 
está numa situação muito similar...” e continue a descrever os resultados que 
seu cliente conseguiu.  
 

E você vai ganhar pontos extras se o seu caso de sucesso também for uma 
ferramenta de ensino que permite que a pessoa com quem você está falando 
aprenda com ela.  
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SEGREDO 2: O segundo segredo é você mostrar o caminho entre aonde 
eles estão agora e onde eles disseram a você que querem ir. 
 

Aqui está o segundo segredo para ajudar o seu cliente potencial acreditar na sua 
habilidade de ajudá-lo. Provavelmente a melhor coisa que você pode fazer pelo 
seu cliente potencial para confiar que você pode ajudar é você mostrar o caminho 
entre aonde eles estão agora e onde eles disseram a você que querem ir.  
 

E isto pode ser um PLANO de ação em geral. Mas quanto mais confiança você 
tiver quando estiver descrevendo seu plano, mais fácil será para o seu 
cliente potencial confiar que você pode ajudá-lo a executa-lo. Algumas 
pessoas não vão absolutamente contratar você sem você descrever o plano que 
você tem para elas para conseguir o resultado que elas querem. 
 

 
Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 3: 

Eles não estão comprometidos o suficiente para  

conseguir o que eles querem (ou eles não  

sabem o que eles realmente querem). 

 

Aqui esta a razão real 3 porque seu cliente potencial diz não para trabalhar com 
você: Eles não estão totalmente comprometidos para conseguir o que eles 
querem.  
 

Você pode ter pessoas tendo conversas de atração de clientes com você que 
podem estar interessadas no que você faz, mais isso não é o suficiente.  
 

Existem muitas coisas que as pessoas estão interessadas, mas elas somente 
investem em coisas que elas estão comprometidas para conseguir ou pelos 
menos seriamente querem estar comprometidas. Pode ser difícil para seu cliente 
potencial se comprometer com o que eles realmente querem por causa de medos,  
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auto-dúvidas, evitar mudanças e isto tudo é absolutamente normal porque 
contratar você pode levar seu cliente sair da zona de conforto.  

 

E se você sabe disso, é imperativo que a sua intenção número 1 durante uma 
conversa de atração de clientes seja ajudar o seu cliente potencial se 
comprometer com o que eles querem.  
 

Meu processo inteiro de conversas de atração de clientes é essencialmente 
desenhado para ajudar alguém fazer um sério comprometimento.  
 

E IMPORTANTE: se a sua intenção número 1 durante conversas de atração de 
clientes é conseguir um cliente, você vai ironicamente falhar em conseguir um 
cliente na maioria das vezes. Mas se a sua intenção é assegurar compromisso, 
você automaticamente melhora as suas chances de conseguir um SIM.  
 

Pense sobre isto, quando seu cliente potencial tem clareza no que eles querem e 
estão totalmente comprometidos em estar no caminho para chegar lá. O que 
acontece? Eles  
 
ficam animados. Eles raramente seguem um caminho que leva onde eles 
realmente querem ir. Quando eles estão neste estado é muito mais fácil para eles 
dizerem SIM para querer sua ajuda, melhor do que ficarem paralizados pelos seus 
próprios medos e preocupações.  
 

Porque Seus Clientes Potenciais Dizem NÃO Razão 4: 

Eles não acreditam que eles podem fazer isto. (Eles não 
acreditam em si mesmos o suficiente.)  

 

Agora a última razão real No 4 porque seu cliente potencial diz NÃO para você: 
Eles não acreditam que eles podem fazer isto. Pense nisso deste jeito. Se a 
pessoa com quem você está falando diz, “eu não tenho o dinheiro.” O que eu 
descobri é que na maioria das vezes, eles tem o dinheiro, ou eles podem  
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conseguir o dinheiro. Dinheiro não é a objeção real. É o seu próprio medo de 
que eles não conseguem fazer isto. Que eles não conseguem mudar. Que eles 
podem falhar. Ou eles podem parecer mal ou eles não acreditam em si mesmos.  
 

Mas eles não estão nem mesmo sabendo disso. Muitas poucas pessoas vão ser 
conscientes do que está acontecendo dentro delas, para dizer a você que elas 
não estão dizendo SIM para trabalhar com você porque eles não acreditam em si 
mesmos.  
 

Ao invés, elas vão dar uma das 5 razões que eu mencionei antes. “Elas não tem o 
dinheiro. Elas não tem tempo, etc.” Mas a falta de acreditar em si mesmo de 
seus clientes potenciais é uma das maiores razões porque as pessoas não 
contratam você.  
 

Ainda isto não é algo que é geralmente identificado em conversas de atração de 
clientes. Seu cliente potencial não sabe que isto está  acontecendo com ele. 
Eu descobri que assim que você Master o processo de conversas de atração de 
clientes, esta se torna a última razão porque as pessoas dizem NÃO.  

 

E vamos dizer que alguém conhece, gosta e confie em você. Eles acham que seu 
serviço é uma solução perfeita para a sua situação. Eles estão comprometidos 
com o  
 
que eles querem. A falta de acreditar neles mesmos pode ser AINDA uma razão 
duvidosa que impede eles de agirem e seguirem para frente.  
 

Então, o seu maior trabalho durante uma conversa de atração de clientes é 
inspirá-los o suficiente para que eles comecem a acreditar em si mesmos 
um pouquinho mais. Quanto MAIS você os reconhece, quanto mais você 
acredita neles, quanto mais você demonstra a sua especialidade, quanto mais 
você genuinamente se importa de que eles vão conseguir solucionar o problema 
que eles vieram falar com você, MENOS resistência eles terão para contratar 
você.  
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E quanto mais você toma uma posição para o que eles querem, e escolhe 
sua visão ao invés de seus medos, mais provável fica de que você seje 
contratado. E o mais lindo de tudo isso, é que quando você segue estas 
sugestões, você está sendo no mais alto nível de serviço a seus clientes desta 
forma. 
 

Ajudar o seu cliente a acreditar é provalmente a tarefa mais importante que 
você tem na suas conversas de atração de clientes. Eu não posso expressar o 
suficiente a importância de fazer isto.  

 

OK, então, estas são as 4 MAIORES razões REAIS que seus clientes não 
contratam você. E é importante lidar com essas objeções escondidas porque seus 
clientes potenciais não vão ser capazes de te dizer a verdade do porque eles não 
serão capazes de contratar você. Ao invés, eles vão dizer a coisa mais fácil e 
mais conveniente para sair da conversa. Se você acredita na sua história, você 
está os ajudando a ficar paralizados aonde eles estão.  
 

Então, quanto mais você está consciente das dúvidas, razões e preocupações 
reais, mais os seus clientes podem ter transformação ali mesmo na conversa de 
atração de clientes, e quanto mais clientes movem-se da categoria de 
“interessados, mas alguma coisa no caminho” para “um absoluto SIM!”  
 

Eu falei bastante sobre porque as pessoas dizem NÃO nas conversas de atração 
de clientes, ou seja, as 5 razões que eles dão para você, ou as 4 razões reais que 
eles  
 
estão dizendo NÃO. Eu espero que agora você veja que “NÃO” não é uma porta 
fechada. É realmente uma oportunidade.  
 

Agora, ou é a própria crença do cliente potencial que está o impedindo de ajudar a 
si mesmo, ou é a sua própria falta de confiança e crenças limitantes que estão 
prevenindo você de servir mais clientes.  
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A boa notícia é que com um conjunto de habilidades, ferramentas e mindsets 
certas, você pode criar um MUNDO DO SIM, onde todo mundo ganha, todo 
mundo se beneficia e todo mundo fica feliz.  
 

Então, não importa se você está começando seu negócio, ou já é um 
empreendedor mais estabelecido como um coach, autor, palestrante, treinador, 
líder ou especialista, você não precisa esperar nada para começar a abordar as 
suas conversas de atração de clientes de uma forma diferente. Você talvez pode 
precisar apenas de algumas conversas de atração de clientes para ter o seu 
maior e melhor mês no seu negócio.  
 

Então, se você não fez ainda, assista o meu treinamento gratuito em video 
clicando aqui Você apenas tem que clicar aqui para ter acesso imediatamente.  
 

E no meu próximo guidebook e vídeo de treinamento, meu terceiro treinamento 
nesta série de 4 partes, eu vou compartilhar com você meu completo processo de 
conversas de atração de clientes.  
 

Eu vou caminhar com você nos passos concretos que você quer dar em cada 
uma de suas conversas de atração de clientes, e se algum destes passos 
estiverem faltando seus clientes potenciais vão permanecer clientes potenciais.  
 

E eu vou te contar como dramaticamente aumentar o seu número de conversas 
de atração de clientes que você vai ser capaz de conseguir. Eu vou até mesmo 
dar as palavras exatas para você dizer em certas situações para ser contratado.  
 

E eu vou te dar o meu método para dobrar a renda que você está gerando de 
cada cliente com quem você está trabalhando. E mais dicas legais e surpresas. 
Esteja de olho na sua caixa de entrada para o nosso próximo treinamento. Você 
não vai querer perder.  
 

Mas agora, se você acha que você recebeu alguma coisa deste guidebook e/ou 
treinamento em vídeo, por favor clique aqui para poder clicar botão curtir. E se  

http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
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você aprendeu alguma coisa do nosso tempo juntos, eu espero que você tenha, 
ou você teve um insight, eu vou AMAR se você puder deixar um comentário para 
compartilhar comigo. Da masma forma, se você tem qualquer pergunta sobre o 
guidebook e/ou vídeo de treinamento de hoje, por favor deixe-as nos 
comentários nesta página. Eu estarei atenta para as suas mensagens e 
perguntas, e te vejo, então, no próximo guidebook e vídeo. Até lá, siga sua 
paixão, viva seu propósito e realmente prospere hoje. 
 

 

Qual é o seu próximo passo? 

 

Seu próximo passo é o terceiro vídeo (e guidebook para download) chamado "O 
MAPA DO SIM: O Seu Método Passo a Passo Para Transformar Conversas Em 
Clientes." 

 

Você vai amá-lo. Eu acho que é o melhor vídeo de treinamento nesta série. 
 

Vou orientá-lo através do meu mapa do sim - é muito valioso. 
 

Você vai receber a estrutura básica de tudo que você precisa para ter sucesso 
com suas conversas de atracao de clientes. 

 

Você vai ter mais clientes dizendo SIM. Você vai ganhar uma renda mais 
consistente… 

 

...Tudo ao mesmo tempo oferecendo um valor incrível e uma transformação para 
os seus clientes - durante a conversa de atracao de clientes, e enquanto você 
está fornecendo seus serviços pagos. 
 

Você vai aprender a ter uma habilidade incrível que você pode usar para o 
resto da sua vida. 
 

http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
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Portanto, esteja à procura de um e-mail de mim em sua caixa de entrada sobre 
esse vídeo. Você não vai querer perder isso. 
 

Estou super animada para "ver" você em nosso próximo treinamento! 
 

Com amor, alegria e sucesso… 
 

Prosperando Juntos, 
~ Olivia :-) 

 

 
 
P.S.: Eu criei um vídeo onde eu vou levá-lo para assistir o material neste 
guidebook passo a passo! Você pode vê-lo usando o link abaixo. 
 

Se você gostou do que leu, por favor, compartilhe um comentário ou um "curtir" 
comigo no Facebook - isso me mantém animado para ouvir de você! Se você tiver 
um comentário, deixe-me saber na página abaixo. 
 

Assista ao treinamento aqui e compartilhe seus comentários: 

http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://atracaodeclientes.com.br/atraia-mais-clientes-2/
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