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Seja uma estrela com sucesso nas vendas  

Declarar a sua missão transformacional 

 

Objetivo- mostrar aos seus potenciais clientes o seu coração, a sua missão 

de vida e a transformação que lhes pode proporcionar 

 

Revelando a sua missão e o que pode oferecer aos seus clientes para se 

Bem Recompensado/a 

 

1) Sentir-se bem, confiante, poderosa quando questionada sobre o 

que faz e o que tem para beneficiar os outros 

2) Abre uma energia de um novo desejo, online ou em formato 

presencial, porque partilha com paixão, confiança e amor o que faz 

e os resultados que ajuda os outros a ter 

3) Atrai e motiva as pessoas para trabalharem consigo 

4) Ajuda-a a destacar-se no meio do seu nicho de mercado 

5) Mostra o seu diferencial 

6) Mostra que é uma pessoa confiante, de confiança, genuína, focada, 

e bem paga como uma estrela.( pop, cinema, o que desejar.) 

 

 

Vai clarificar aos seus potenciais clientes quem é e os benefícios que 

pode levar até eles. 
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Imagine que seria chamada a um programa de Tv para falar do que 

faz e do que tem ou irá oferecer aos seus clientes.  

Precisa ter em mente e sentir no coração a essência que oferece 

com o seu trabalho. Do que faz e da transformação que oferece. 

 

Este é um bom exercício de visualização que poderá mostrar-lhe 

alguns bloqueios que possam estar a impedir que você mostre o seu 

coração, o seu valor e ser valorizado/a pelo seu trabalho e 

acreditado/a. 

 

Nota: Veja exercícios transformadores de auto sabotagem no seu 

Tapping para Abundância Club. 

 

Isso pode ser utilizado em qualquer atividade que exerça. 

Desde coach transformacional com EFT ou outras técnicas com que 

trabalhe, escrever um livro, terapias diversas, ou outra profissão. 

Vendas de produtos físicos, que levam bem estar e melhoria às 

pessoas, também serão beneficiadas com estes processos. 

 

Em tudo na vida há o fator vendas.  

 

E você pode ser um/a vendedor/a brilhante e de destaque seja no 

que for que deseje fazer. 

 

Partilhando Benefícios 
 

Crie uma imagem dos benefícios que oferece. A linguagem é 

entusiasmada, confiante, excitante, descritiva? Mostra a imagem do que a 

pessoa deseja? 

 

Crie algumas opções de declaração da sua missão para o seu cliente. 

Utilize os pontos práticos e sensoriais. Crie as imagens que deseja ver e 

que deseja que eles vejam. 
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Importante será referir que se certifique de que o seu produto e serviço 

de facto oferece o que vai dizer. Seja coerente com o seu coração e 

público. Pois é o seu coração que as pessoas irão ver, ler, sentir. 

Se o produto ou serviço não está bom ainda o suficiente tudo pode ser 

melhorado. Vamos falar disto mais adiante. 

E é nessa sintonia de auto confiança em si e no que faz que vai atrair/ criar 

as experiências de vendas brilhantes que deseja realizar. 

 

Exercício de auto análise e transformação pessoal 

 

Ao passo que faz este exercício escrito anote num caderno o que sente 

sobre o que vai dizer. 

É um bom momento para fazer esta parte com calma e observar no seu 

íntimo se sente algum desconforto emocional. Para poder resolver e 

ultrapassar as limitações que encontre com a EFT. 

Exemplo- Escrever que se sente seguro com o que oferece. Ao mesmo 

tempo poderia vir um sentimento de insegurança do tipo: “ Não sou bom 

o suficiente para dar tão grande transformação ao meu cliente.” 

Ou “ Não confio que o meu trabalho esteja já bom o suficiente para eu 

oferecer estes benefícios”. 

Ou “ As pessoas não iriam pagar-me porque não sou boa o suficiente”. 

Faça uma lista do que vem à sua mente. 

São aspetos que podem ser transformados e revelar que , lá no fundo, o 

seu potencial e valor é maior do que pensa. E ´re aí que as pessoas vão 

sentir-se em sintonia consigo para comprar o que tem para lhes para lhes 

oferecer. 

 

Essa falta de confiança merece investigação com a EFT e vai ajudar na sua 

transformação para que se sinta 100% seguro/a das suas declarações de 

missão que irá colocar no seu blog, na sua página de vendas ou em 

conversa pessoal. 
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Lembre-se que não precisa ser perfeito/a. Apenas precisa dar o seu 

melhor. Pois melhorias vêm sempre com o trabalho realizado, com o 

tempo, com a experiência. Se não começar agora a colocar em prática os 

seus projetos como iria chegar à plenitude que deseja? 

Quando comecei a minha carreira com a  EFT eu ficava muito insegura e 

nem acreditava que poderia levar algum valor às pessoas pois sabia ainda 

tão pouco. 

Com aplicação da EFT mudei essa energia e vi que as pessoas vinham até 

mim porque, elas sabiam da área delas. Mas da EFT era eu que, mesmo 

ainda no começo, sabia mais que elas. E então abri as portas e as pessoas 

começaram a vir e a beneficiar do que eu já tinha para dar. E foi muita a 

satisfação para mim e para quem esteve presente nas minhas primeiras 

aulas, webinars online e presenciais desde 2013.  Gratidão imensa. 

Este processo também tem a vertente de a/o ajudar a sair dessa energia 

limitante, apenas focada nos medos e inseguranças e focar a mente em 

melhorias que, eventualmente, precisem ser feitas. E aí vai ficar mais 

confiante do seu trabalho. 

Porquê ficar preso/a na insegurança em vez de passar à ação seria um 

bloqueio nas suas vendas, em levar bem estar e melhorias a outras 

pessoas e a limitar o seu poder financeiro? 

Descreva em baixo benefícios que oferece aos seus clientes. 

 

Benefícios cativantes e vívidos 
1 

 

 

2 
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Identificar a dor e o seu avatar para oferecer a solução 
 

Este é um dos pontos principais para ter sucesso nas suas vendas. 

Você pode identificar a quem o seu produto se dirige. Vender de forma 

generalizada não é uma boa opção. Por mais benefícios para pessoas em 

geral o seu produto possa oferecer. 

Um vendedor de produtos para máquinas industriais não irá encontrar 

clientes em pessoas que não estão nesse ramo ou que têm interesses 

apenas em máquinas domésticas, por exemplo. 

Assim como um Coach dificilmente encontra clientes em pessoas que não 

estão ainda preparadas para um trabalho mais profundo de 

transformação pessoal. 

Pensar que até que com o tempo isso pode acontecer é verdade. Algumas 

pessoas, passado um tempo, podem alargar os seus horizontes. A vida 

ajuda a começar um olhar interno mais consciente da necessidade de 

mudança. Tudo isso leva o seu tempo. E poderão vir a ser seus clientes. 

Mas você procura resultados agora. E pessoas que tenham interesse no 

que você faz para poder ajudá-las. É definindo o seu avatar/persona que 

você cria o seu diálogo e dirige as ações de divulgação do seu trabalho 

para que as pessoas certas venham ter consigo. As que estão preparadas 

para o que tem para lhes oferecer- Afinal você deseja que tenham 

sucesso. 
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Pode ser um desperdício de dinheiro em promoção, por exemplo, no 

Facebook ou outros locais, se não se focar e escolher o tipo de pessoas 

que você deseja ter como clientes e analisar o mercado. 

Isso é realizado na secção dos anúncios na parte da segmentação. 

Como este Curso não é dedicado a trabalho de promoção em redes sociais 

vou deixar apenas esta dica em aberto para que possa depois explorar 

essa área. Caso seja do seu interesse. 

Hoje em dia na internet a tarefa de encontrar um nicho de mercado é 

cada vez mais facilitada porque encontra nas redes sociais a informação 

sobre os interesses das pessoas. 

Por isso poderá ter melhores resultados a enviar a informação sobre o seu 

trabalho junto de grupos, ou segmentando, selecionado o tipo de pessoas 

que têm interesses em comum relacionados com os produtos e serviços 

que tem a oferecer. 

É sempre bom ter a sua “porta aberta” para todo o tipo de pessoas que 

vem e que precisa do que tem para oferecer. 

Isso funciona assim como o funil de AIDA. E aí iríamos entrar num funil de 

vendas com mais detalhes de Marketing. 

De toda as pessoas que surgem apenas uma percentagem irá ser 

convertida nos seus potenciais clientes. 

Essa percentagem é vartiável. Segundo aprendi não tem uma regra certa. 

Embora doversos cursos de Marketing tenham algumas teorias. 

Eu costumava ter conversões em campanhas de 90% ou 50% por exemplo. 

Mas também já tive de 20% ou 10. Dependia sempre do meu alinhamento 

vibracional do momento e , claro também do trabalho realizado. Mais que 

o trabalho que realizasse observava que, se tivesse crenças limitantes, 

medos ou inseguranças no processo, a conversão era sempre menor. 

A melhor sugestão que posso dar agora é procurar especificar na 

linguagem da sua oferta estes pontos. Aproveitando os exemplos 

apresentados neste ebook. 

Para que as pessoas certas, os seus Clientes Perfeitos,  se identifiquem 

consigo e digam SIM ao que tem para lhes oferecer e ajudar-lhe a ter os 
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benefícios que pretendem. Ao mesmo tempo que se sente mais 

realizado/a e bem renumerado/a pelo que faz. 

Então vamos continuar passo a passo. 

 

Identificando a dor do seu Avatar para poder oferecer soluções  
 

Defina a ou as dores do seu cliente. O que o seu produto ou serviço 

resolve? 

Do que se queixam as pessoas. O que elas sentem agora? 

1- As dores do cliente e onde querem estar 

 

 

2- Os pontos chave das suas dores 

 

 

3- A sua promessa do que eles irão sentir/ ter/ser 

 

 

 

Alguns exemplos: 
 

“ Eu mostro a empreendedores que se sentem frustrados e impotentes 

como podem ter mais poder para realizar mudanças na vida dos outros e 

na sua própria vida.” 

 

“Eu mostro a pessoa poderosas, ou com grandes capacidades, mas que 

passaram por dificuldades na vida como podem renovar a sua energia com 

poder e alegria” 
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“ Eu mostro a pessoas que se sentiram em baixo devido a desafios da vida 

como podem transformar tudo isso em poder e realização superior de 

vida”. 

 

“ Eu mostro a pessoas que se sentem insatisfeitas com o seu trabalho e  

vida profissional como podem agora caminhar com mais satisfação e su 

cesso a fazer o que amam.” 

 

Momento mediático 
 

Construa frases que mostrem o que você é, ouvindo o seu coração. Elas 

irão mostrar que é um/a especialista no seu campo de atuação de 

mercado. Cito alguns exemplos. 

 

Nesta fase de transformação mundial em que as pessoas lidam com 

______________________________ eu estou aqui para lhes dar claridade  

e guiar para serem/ sentirem/ 

fazerem______________________________________________________

________. 

 

No seu website lembre-se de procurar levar 80% de benefícios e 20% de 

orientação. 

 

Você sente isto? Ou luta com isto? Pelas suas palavras e 

variações____________________ 

 

Você sente isto? Ou luta com isto? Pelas suas palavras e 

variações____________________ 

Você sente isto? Ou luta com isto? Pelas suas palavras e 

variações____________________ 
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Preferia estar assim? Mostre a imagem de como querem 

estar._________________________________________ 

Preferia estar assim? Mostre a imagem de como querem 

estar._________________________________________ 

Preferia estar assim? Mostre a imagem de como querem 

estar._________________________________________ 

Exemplo: 

“Você pode chegar lá e mais longe ainda. 

Vou mostrar-lhe isso, neste curso,  através do meu conhecimento, 
experiência e processos , simples e práticos como pode alcançar os seus 
objetivos. Porque isso é possível. 

Eu já estive onde você está.Tive a mesma luta. Descobri que, seguindo 
este caminho/ processo, fazia toda a diferença para mim e para si e todas 
as pessoas que o aplicam. 

O meu processo é comprovado, transformacional, estratégico.que o vai 
guiar, passo a passo a superar todos os desafios. “ 

Estas estratégias funcionam até para um dentista.  

Veja o seu nicho de trabalho e adapte à sua realidade e ao que tem para 
oferecer aos seus clientes. 

Exemplo: 

O benefício de fazer “isto” ( descreve o seu serviço ou produto) será.... 

Terminando aqui faz a sua chamada para tomar ação. 

Que pode ser o convite para participar no curso ou realizar a sessão 
consigo, ou experimentar o produto sugerido, por exemplo. 
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É sempre importante fazer a chamada para ação para ajudar o seu 
possível cliente a dar o passo em frente para realizar mudanças na sua 
vida. 

Isso pode ser feito de diversas maneiras e a lista seria um pouco longa. 

Pode ser feito através de um convite a conhecer a sua página de vendas, o 
seu blog, o seu produto, a marcar a reunião, a sessão, a inscrever-se no 
seu curso e muito mais. 

Técnias para desenvolver um diálogo criativo e transformador para 
mostrar benefícios e garantir o seu cliente serão ensinados em outro 
documento e aula. 

Espero que tenha gostado e apreciado estas sugestões . 

Que levem muita luz e prosperidade na sua vida. 

Tarefa: Aplicar os conceitos apresentados e aplicá-los no seu website, 
página de vendas, posts nas redes sociais, folhetos promocionais, 
descrição de quem você é. Pode utilizar em diversas vertentes. 

Ah! Fazer agora as coisas costuma funcionar sempre para mim.:) 

Depois partilhe os seus resultados no grupo do Face. 

Abraço de luz e vamos continuar.  

Nota: Lembre-se de aproveitar o trabalho de EFT nos bloqueios que sente 
e, nas próximas aulas, vai ter mais claridade, ideias, e soluções para 
libertar de bloqueios para realizar as vendas de sucesso que deseja. 


