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Termos e Condições 
 

Aviso Legal 
 

O escritor esforçou-se para ser o tão exato e completo quanto possível na criação deste 
relatório, em todo o caso ele não garante em qualquer altura o conteúdo descrito 
devido às mudanças rápidas que existem na internet. 
 

Apesar de se ter feito todas as tentativas de se verificar toda a informação nesta 
publicação, o editor não assume qualquer responsabilidade por erros, omissões ou 
interpretações erradas deste livro. Quaisquer referencias a pessoas específicas, 
organizações não são intencionais. 
 

Nos livros de conselhos práticos, tal como na vida, não existem garantias para um 
rendimento. Os leitores são avisados de fazer o seu próprio julgamento sobre as suas 
circunstâncias e agir de acordo com isso. 
 
Este livro não tem a intenção de ser usado como conselheiro legal, de negócios ou 
financeiro. Todos os leitores são aconselhados a procurar serviços de profissionais 
competentes nos campos legais, de negócios e finanças. 
 
Aconselho-o a imprimir este livro para ser mais fácil de ler. 
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1 
Introdução 

 

Este é um mundo de palavras de ordem, não é? Existem tantas que alguém escreveu 

até uma sátira sobre a pretensão da sociedade moderna e todo seu entusiasmo que 

tem se resumido a termos como “o cenário maior” e “estratégia de jogo” e até mesmo 

“focado no cliente”. Existem dezenas de termos assim e eles aparecem em planos de 

marketing o tempo todo. Você pode ficar imune a todas essas palavras de ordem após 

algum tempo e parar de prestar atenção. 

A internet particularmente parece ter atraído o entusiasmo e as promessas. “Faça Seu 

Primeiro Milhão Em Um Ano!” Quantas vezes você já leu essa mensagem ou uma 

variante dela? “Fique Rico Já!” E qual foi a sua reação? Se você for como a maior parte 

das pessoas sua reação é sair do site ou diminuir o som da televisão ou virar a página 

de uma revista para tirar isso da sua frente.  Hoje em dia as pessoas são tão instruídas e 

informadas que elas não acreditam nessas promessas malucas. 

Porquê essa resposta? É porque você não acredita nisso. Hoje em dia as pessoas são 

tão instruídas e informadas que elas não acreditam nessas promessas loucas de 

enriquecimento rápido. Você não acredita de fato que pode ganhar seu primeiro 

milhão de dólares no período de um ano portanto a mensagem de marketing soa a 

uma mentira. E quem quer ouvir ou ler mentiras? Seus pensamentos e sua atenção não 

permanecem na mensagem porque o seu bom-senso te diz que isso não é 

verdadeiramente possível...pelo menos não para você. 

Pense nessa situação por um momento.Você vê um anúncio e vira as costas logo de 

seguida. Nenhuma atração...certo? mas como você pode não estar interessado em 

ganhar um milhão de dólares em apenas um ano? Como você pode não querer ficar 

rico rapidamente? Essa questão nos leva diretamente para a Lei da Atração. Você atrai 
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para sua vida aquilo e que acredita, dá atenção e acha verdadeiro. O anúncio pode ser 

enganoso...pode não ser...mas você não vai descobrir porque seu foco e sua atenção 

não estão verdadeiramente no sucesso. 

O conceito de Lei da Atração, apesar de nem sempre ter tido esse nome, está presente 

há décadas. Primeiramente popularizado no livro de 1910, The Science of Getting Rich 

(A Ciência de Enriquecer) escrito por Wallace D. Wattles, foi solidificado como uma 

corrente de pensamento no famoso livro de Napoleon Hill Pense e Fique Rico publicado 

em 1937. Então um filme chamado O Segredo foi produzido e lançado por Rhonda 

Byrne em 2006 e a Lei da Atração entrou na era moderna. O livro popularizou a Lei da 

Atração e de repente milhões ficaram fascinados pela ideia. 

Mas aqui está um fator interessante sobre O Segredo. O filme é um documentário 

sobre pensamento otimista, mas foi distribuído usando uma campanha de marketing 

brilhante que incluía o oferecimento online em streaming de versões do filme. O 

estrondoso sucesso do filme foi diretamente atribuído ao plano de marketing que 

atraiu milhões de espectadores. Por outras palavras, a Lei da Atração foi o tema de um 

filme que usou o marketing da Lei da Atração para atingir o sucesso! 

A Lei da Atração faz sentido. Se você se concentrar e acreditar naquilo que quer obter 

na vida, você pode conseguir. E se você aplicar essas crenças profundamente pessoais 

ao marketing mundo real para atrair clientes... que é o que você realmente quer e 

precisa para expandir seu negócio?  Usar as ferramentas fornecidas pelos princípios da 

Lei da Atração pode te ajudar a ter êxito nos negócios, te ajudando na comunicação 

com outras pessoas. 

Um dos motivos pelos quais as pessoas ficam tão aborrecidas em careiras que não lhes 

trazem satisfação é o medo. Existe muito a ser temido também se você quiser viver sua 

vida com medo o tempo todo. Por exemplo, você pode temer não conseguir pagar as 

contas. Você pode temer o que irão pensar as outras pessoas se você começar um 

negócio na internet. Você pode temer a reação da sua família a seu espírito 

empreendedor. Você pode temer o tempo que te tomará um negócio na internet. 
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Obviamente, muitas pessoas agora desejam que não tivessem temido começar um 

novo negócio porque elas acabaram perdendo seus empregos a tempo inteiro! Uma 

das vantagens do internet marketing é que você pode começar a tempo parcial se 

quiser. O negócio vai estar ali para ser levado a tempo inteiro quando você estiver 

preparado. 

Depois de você ler o material nesse e-book, você vai se sentir preparado para levar o 

seu negócio online para outro nível. Grande parte das atividades de internet marketing 

são na verdade bem simples de se usar. 

Se você está preparado para transformar o seu negócio, continue lendo! Mas existe um 

aviso ligado a esse material. Você não vai ler coisas enganosas nem meias-verdades 

nem um monte de informação técnica que é típica dos livros sobre internet marketing. 

Em vez disso, você vai ler uma explicação sobre a Lei da Atração em termos fáceis de 

entender e então vai ler sobre 21 coisas que você pode fazer para aplicar os princípios 

do seu negócio. 

Nos capítulos seguintes, nós vamos cobrir muito material. Você vai aprender a ter uma 

paixão pelo seu negócio, como se promover e como emitir apelos à ação. Você vai 

aprender sobre analítica, impulsionamento e design de sites.  

Existe um capítulo sobre a Cauda longa e sobre como você pode se humanizar na 

internet.  

Existem exemplos sobre como a teoria pode ser aplicada na prática com ferramentas 

de internet marketing mas nós não vamos nos aprofundar nisso como alguns livros 

fazem. O motivo é simples: domine os conceitos da Lei da Atração e a sua aplicação ao 

seu negócio se tornará clara. Isso começa com foco.  

http://afiliadoexpert.net/
http://afiliadoexpert.net/


Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

 

Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

8 

 

2 

LEI DA ATRAÇÃO 

 

 

 

Aí está um casal…Miss Piggy e Caco, o Sapo! A atração pode criar estranhos amantes, 

parafraseando uma expressão antiga. Você nunca sabe quem vai amar quem no fim 

das contas. No caso de Miss Piggy e Caco o amor foi usado numa brilhante campanha 

de marketing criada para atrair tanto crianças como adultos.  

E também funcionou! Ambos os personagens se tornaram celebridades e até hoje os 

dois aparecem com frequência em programas de TV, cerimônias de entrega de prêmios 

e em campanhas de arrecadação de fundos para caridade. Se você pudesse nomear a 

campanha de marketing perfeita, a junção desses dois personagens deveria estar no 

topo da lista. 

Podemos aprender bastante com a porca e o sapo. Ouça quando eles falam, eles 

acreditam neles próprios. Miss Piggy pode parecer 

um pouco arrogante, mas ela mantém o foco o 

tempo todo. Caco pode enfraquecer perante uma 

personalidade tão forte, mas ele acaba sempre no 

bom caminho e fiel a si mesmo. Como resultado, 

essa equipe de animais que fazem e acreditam pode 

vender ou promover qualquer coisa para quem quer 

que seja.  

“ 
Eu, apaixonado por um porco? Espera até eu contar para o 

pessoal do marketing! 

-Caco, o Sapo (1984) 

” 
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Pense agora em Billy Mays, o vendedor na televisão. Ele faleceu há poucos anos atrás 

mas não sem estabelecer uma reputação notável de ser capaz de vender qualquer 

coisa para qualquer pessoa. Ele era um camelô em Atlantic City antes de ganhar 

milhões como um simples, honesto e empolgado vendedor. Quando você o assistia 

promovendo os produtos, você sabia que ele realmente acreditava no que estava 

vendendo e  dizendo.  

Este mercenário de meia idade conseguia convencer milhões de pessoas a comprar 

utensílios de cozinha, detergente de carros ou ferramentas de trabalho. Ele conseguia 

vender produtos masculinos e femininos. Ele conseguia convencer qualquer pessoa de 

que ela precisava daquilo que ele estava vendendo. Mesmo que você não precisasse 

daquilo que ele estava vendendo, era quase impossível não o assistir, porque ele era 

sempre tão entusiasmado e feliz que ele fazia você se sentir feliz e esperançoso.  

Se existisse uma forma de personificar a Lei da Atração, seria com Miss Piggy e Caco ou 

Billy Mays. Esses personagens não-humanos e humanos são focados, ativos e capazes 

de atrair pessoas, dinheiro, atenção e muitas outras coisas.  

É sobre isso que trata a Lei da Atração. Uma definição formal seria a seguinte: 

 

Você atrairá para sua vida tudo aquilo em que coloca sua energia, foco e atenção de 

forma regular. 

 

 

Aqui está o ponto-chave. Você vai atrair tanto coisas desejadas como indesejadas por 

isso tenha cuidado com as coisas nas quais você coloca sua atenção! Por outras 

palavras, você pode atrair pessoas, objetos e acontecimentos positivos e negativos.  

Quer uma prova? Pense nas pessoas que você conhece que parecem ter tudo dando 

errado para elas. Elas experienciam relações ruins não apenas uma vez mas vezes sem 

conta. Essas pessoas parecem nunca alcançar o sucesso, não importa o que elas tentam 
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fazer. Elas têm comportamentos depressivos e enxergam o mundo num contexto 

negativo. A questão é o que vem primeiro: o comportamento negativo ou os 

acontecimentos negativos? 

E isso funciona de forma contrária também. Tem pessoas que parecem sempre 

conseguir o que querem em suas vidas. Elas estão sempre contentes e enxergam o 

copo como meio cheio. Você pode jurar que as coisas caem na frente delas como um 

extraordinário golpe de sorte. 

A Lei da Atração diz que o bem atrai o bem. Acredite que coisas boas vão acontecer 

com você e elas irão de fato acontecer. Acredite que você é uma vítima eminente e 

com certeza você será uma vítima várias vezes seguidas. É incrível como uma pessoa 

negativa pode ser focada. 

Para pegar emprestadas algumas palavras de uma música do Creedence Clearwater 

Revival, Bad Moon Rising, pessoas com um foco negativo parecem estar sempre 

cantando essas palavras: 

 

 

 

 

 

 

Tempo bom, tempo ruim, lua boa, lua cheia, o que você quer ver em seu caminho? 

 

 

Essa pode ser uma forma pouco comum de abordar a Lei da Atração, mas é realmente 

isso que ela é na sua essência. As pessoas criam muito do ambiente ao seu redor 

“ 

Eu vejo uma lua má surgindo, 

Eu vejo problemas no caminho.  

Eu vejo terremotos e relâmpagos, 

Eu vejo coisas ruins hoje. 

” 
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apenas pelos pensamentos e comportamentos que elas assumem. Você lembra das 

palavras de ordem mencionadas anteriormente? Aqui estão mais algumas: do nada, 

destino e sorte. 

 

 

Existe uma expressão antiga que diz que nós somos responsáveis pela nossa sorte. Essa 

é uma expressão particularmente apropriada quando falamos de negócios. Você sabia 

que 90% dos negócios online irão fracassar dentro de um a dois anos após começarem? 

E os motivos mais comuns para isso acontecer são: 

 

• Falta de comprometimento com o negócio 

• Fraca divulgação do negócio 

• Falha em fornecer um atendimento ao cliente adequado 

• Falta de branding 

• Falta de valores essenciais que guiem as atividades do negócio  

• Falta de planejamento 

• Apresentação pouco atraente 

• Falta de visão 

 

Existem outros mas esses problemas são tipicamente encontrados em negócios que 

não sobrevivem à intensa competição. Você pode estar se perguntando o que isso tem 

a ver com  a Lei da Atração. Bem... veja isso com atenção e você vai perceber que 

existe um fio condutor que liga cada um desses itens, formando uma unidade coesa. 
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Rufem os tambores... é a falta de foco, energia e atenção! O que falta é a atitude 

positiva, esforço e comprometimento que trazem resultados positivos. Em vez disso o 

negócio tropeça porque as forças negativas é que trabalham. Falta de interesse e baixa 

energia levam a que não se atraiam novos clientes e não se consiga manter os que 

existem. 

Um dos erros que as pessoas cometem é tratar um negócio na internet como se ele não 

envolvesse pessoas. Que grande erro! A internet pertence sim às pessoas, e a forma 

como seu negócio interage com elas começa em você e apenas você. Você pode 

tropeçar em energias negativas e lutar para entender porque as pessoas não se 

interessam pelo seu negócio ou você pode dominar o lado positivo da Lei da Atração e 

construir um negócio de sucesso. 

LEI DA ATRAÇÃO DEFINIDA 

 

 

 

 

“ O começo de um hábito é como uma linha invisível, mas a cada vez 

que nós repetimos o ato reforçamos a corda, acrescentamos mais 

um filamento, até que ela se torna um grande cabo,e nos cega 

irrevogavelmente e age. 

                                                                 -Orison SwettMarden ” 

http://afiliadoexpert.net/
http://afiliadoexpert.net/


Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

 

Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

13 

 

 

Antes de se aprofundar demais em discutir os princípios da Lei da Atração como guias 

para seu negócio, é importante garantir que você compreende o poder dessa força. 

Psicólogos, educadores e cientistas estudaram o conceito da Lei da Atração e algumas 

de suas citações são excelentes pontos de partida para entendermos todo o seu 

potencial. 

“Quando o cérebro, o coração e as emoções se unem, então o universo te 

dará o que você quer.” (Manish Sinha, Administradora na Amensys) 

“Quando o poeta Inglês W.C. Henley escreveu as linhas proféticas, ‘Eu sou 

o Senhor do Meu Destino, eu sou o Capitão de minha Alma’, ele deveria 

nos ter informado que a razão pela qual somos Senhores de nosso 

Destino, os Capitães de nossas Almas, é porque temos o poder de 

controlar nossos pensamentos. Ele deveria nos ter dito que o éter no qual 

este pequeno planeta flutua…é uma forma de energia…e está cheio de 

uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos pensamentos 

que temos em nossas mentes; e nos influencia, de forma natural, a mudar 

nossos pensamentos para os seus equivalentes físicos.” (Napoleon Hill, 

Pense e Fique Rico) 

“Os recursos que você precisa para mudar qualquer coisa em sua vida 

estão dentro de você neste momento. Você possui um conjunto de neuro-

associações que normalmente fazem com que você não use totalmente 

sua capacidade.”  (Anthony Robbins, Desperte o Gigante Interior) 

 

“O que você irradia em seus pensamentos, sentimentos, imagens mentais 

e palavras, você atrai para sua vida.” (Catherine Ponder, Dynamic Law of 

Prosperity) 
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Repare nas palavras de ação nessas citações: concordar, poder de controle, mudança, 

irradiação. A Lei da Atração não é uma ideia vaga que envolve pessoas sentadas e 

meditando. É um conceito ligado à ação que requer que as pessoas sejam afirmativas, 

positivas, dispostas  a mudar e preparadas para atrair, se elas quiserem, coisas 

afirmativas, positivas e atrativas para suas vidas.  

 

A ideia é que suas vibrações positivas ou negativas estão vinculadas à física. Suas 

vibrações atraem as vibrações compatíveis do universo. Isso explica porque alguém 

pode ter um “dia ruim” que dura o dia inteiro ou estar “numa maré de sorte” quando 

coisas positivas parecem acontecer de manhã até de noite. Você não funciona num 

vazio, é parte de um universo bem maior onde tudo está interligado. Você absorve 

estímulos que se transformam num pensamento e pensamentos levam a 

comportamentos.  

A Lei da Atração pode se resumir de algumas formas dependendo do livro que você 

leia:  

Observe, estimule e 
processede forma 
positiva ou 
negativa, criando 
uma atração 
compatível 

 

Acontecimentos 
positivos ou 
negativos ocorrem 
baseados no tipo de 
energia emitida  

Aja de acordo com a 
resposta do 

Universo, a qual 
perpetua vibrações 

positivas ou 
negativas 
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• Atraia 

• Inspire  

• Aja 

 

Outro resumo ressaltado no filme O Segredo é: 

• Pergunte 

• Acredite 

• Receba 

Você pode atrair vibrações positivas ou pedir resultados positivos e se inspirar a agir de 

um modo que prove sua crença em resultados positivos, e então agir ou receber os 

benefícios positivos. Por outras palavras, você pode pensar em você mesmo como uma 

pessoa de sucesso; atrair oportunidades de sucesso; e então agir de acordo com essas 

oportunidades.  

 

É possível substituir o negativo pelo positivo, mas porque você faria isso? De acordo 

com a Lei da Atração, você tem aquilo que pede. É realmente simples assim. Muitas 

pessoas pedem por resultados negativos e infelizmente nem percebem que é isso que 

elas estão pedindo. Muitas dessas mesmas pessoas começaram um negócio na internet 

que fracassou e estão também perplexas com o porquê. 
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Antes de avançarmos para o próximo capítulo, vamos falar sobre o papel da linguagem. 

As palavras desempenham um papel muito importante na forma como nossas vidas 

progridem. Não são somente as palavras que falamos. Nós pensamos nas palavras 

também. Na verdade, falamos para nós mesmos  em nossas cabeças. Não... não 

estamos chegando à loucura… apenas deixando que a voz interior se expresse. 

 

A voz interior é a voz interna que tanto nos motiva como nos desmotiva. Ela pode dizer 

coisas como: 

• Uau! Eu tive um ótimo desempenho naquele projeto! 

• Deu trabalho, mas consegui! 

• Não acredito que falhei. 

• Eu nunca serei capaz de fazer aquele trabalho. 

• Sou tão inteligente e talentoso. 

• Sou muito desajeitado e estou sempre estragando tudo. 

Com certeza você reparou que essa voz interior pode ser positiva ou negativa. Ela pode 

nos encorajar a trabalhar ou a desistir. Existe uma série de ferramentas chamadas 

Programação Neuro-Linguística (PNL) que são usadas para mudar a maneira como as 

pessoas pensam sobre si mesmas e suas habilidades. Se ensina às pessoas que elas 

devem começar com imagens e palavras positivas porque elas vão levar a 

comportamentos positivos. As estratégias PNL estão incorporadas na Lei da Atração em 

certo nível. 

Por essa altura você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com 

marketing na internet. Como você verá no capítulo seguinte, marketing e relações 

públicas não são mais atividades separadas como eram antes do início dos negócios 
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baseados na internet. A internet levou a uma comunicação nos dois sentidos entre 

comerciantes e clientes. Ela criou a possibilidade de se produzir um festival visual que 

pode ser acessado com apenas alguns cliques. Isso significa que você pode agora fazer 

mais do que apenas negociar – você pode estabelecer uma harmonia usando um misto 

de tecnologia, marketing, relações públicas, serviço ao consumidor, imagens e 

palavras. 

Mas a internet também é um local corrido, em que você compete contra milhões de 

outros sites. Tenha vergonha! Não são permitidos pensamentos negativos se você 

estiver pronto para aplicar os princípios da Lei da Atração ao seu negócio de marketing. 

Aqui está seu primeiro teste: 

 

1. Verdadeiro ou Falso? Eu posso aprender a dominar o marketing na internet de 

forma a que eu consiga construir uma forte base de clientes e um negócio online 

viável? 

 

2. Verdadeiro ou Falso? Eu acredito na minha capacidade de sucesso! 

 

 

Viu como funciona a Lei da Atração? Se você acreditar em si mesmo, então 

você começa seu marketing na internet com uma mentalidade positiva. A 

partir dessa mentalidade positiva você pode construir um plano de 

marketing de negócio que seus clientes achem positivo, animador e que os 

faça querer voltar inúmeras vezes a fechar negócios com você.   

      

No capítulo seguinte, vamos abordar 21 coisas simples que você pode fazer para 

expandir o seu negócio de marketing na internet de forma rápida usando os princípios 
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da Lei da Atração. Esse é um período energético e entusiasmante então prepare-se 

para se divertir! 
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3 

21 DICAS SIMPLES DE MARKETING 
 

 

 

 

Podemos saltar diretamente para os princípios da Lei da Atração que vão guiar seu 

negócio na internet ao sucesso. Esta não é uma discussão passo-a-passo sobre como 

lidar com a tecnologia, como tantos outros livros sobre marketing na internet. Não 

vamos nos entediar discutindo aspetos técnicos porque não é necessário. Este é um 

livro passo-a-passo que discute como produzir resultados positivos usando princípios 

positivos de marketing. 

A Lei da Atração é o fundamento subjacente aos princípios apresentados. Ao longo dos 

princípios haverá várias referências à Lei da Atração porque seus princípios estão 

incorporados em várias práticas corporativas básicas e sólidas, como você vai ler. 

Enquanto você estiver lendo esses princípios, que a força esteja com você! (Tudo bem, 

tudo bem...só um pouquinho de humor para te fazer sorrir!) 

  

“ 
Chame para si a responsabilidade por algo maior que os outros não esperam de 

você. 

-Henry Ward Beecher 
” 
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1. TENHA UM OBJETIVO E UMA PAIXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Você provavelmente se surpreenderia ao descobrir quantas pessoas começam 

negócios na internet pelos quais elas não se importam de verdade. Muitas dessas 

pessoas foram na onda – as promessas do tipo ‘faça um milhão’ tornadas famosas 

pelas empresas de marketing de rede.  

Como você vai ler adiante, o marketing de rede é uma estratégia legítima de marketing 

então não estamos condenando essa prática. A questão aqui está relacionada a fazer 

algo pelo qual você se interesse profundamente. Na verdade, você precisa ter uma 

paixão pelo seu produto e pelo seu negócio. 

Havia uma mulher que queria muito começar um negócio online. Ela não era boa em 

vendas por telefone e não queria sequer tentar vender. Mas um dia ela encontrou uma 

empresa bastante conhecida que procurava um associado de vendas para se juntar a 

uma organização online de marketing de rede. Ela se deixou levar e a oportunidade 

parecia boa demais para deixar passar! Eles ajudariam a preparar o negócio, juntá-la a 

um mentor, mostrar a ela como fazer marketing, fornecer assistência com a entrega do 

produto e muito mais. 

Mas o que eles não conseguiam fazer era o contato com os clientes. Os produtos 

incluíam suplementos para perda de peso e suplementos nutricionais. Para ganhar 

A maioria trabalha para sobreviver; alguns trabalham para 

adquirir riqueza ou fama, enquanto uma minoria trabalha 

porque existe alguma coisa dentro de si que precisa se 

expressar. Apenas uma minoria ama verdadeiramente 

trabalhar. 

 -Edmond BoreauxSzekely ” 

“ 
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dinheiro ela tinha que gostar de trabalhar com as pessoas, ouvir seus problemas de 

saúde e promover produtos. Ela tinha também que encontrar outras pessoas dispostas 

a vender para ela. Ela nunca tinha usado os produtos, queria apenas ganhar dinheiro. 

Você consegue adivinhar o que aconteceu? A mulher não conseguia vender produtos 

nem online nem na rua porque 1) ela desprezou a venda não solicitada e 2) ela estava 

naquele trabalho pelo dinheiro e não porque ela realmente acreditava no produto. 

Quando tentava vender os produtos, ela referia sutilmente que eles eram uma perda 

de dinheiro. 

Lembre-se que a Lei da Atração ensina que você atrai aquilo em que você pensa. Se 

você não acredita realmente no seu produto ou no seu negócio então você vai enviar 

essa vibração para os outros. Eles vão notar o comportamento negativo, a falta de 

compromisso e a falta de entusiasmo e devolvem o mesmo. Você tem o que você 

pensa. 

Eis uma questão para você pensar. Se você tivesse um milhão de dólares no banco 

neste momento em seu nome, no que você faria da vida? Se você não tivesse que se 

preocupar com dinheiro e pudesse fazer o que quisesse, o que seria? 

Sua resposta indica onde estão suas paixões. O que você precisa é acreditar em si 

mesmo para alcançar o sucesso. Isso não significa que você tenha que jogar seu atual 

negócio pela janela e começar de novo. Mas significa que você tem que encontrar uma 

forma de realizar suas paixões. No caso da mulher que tentava vender produtos 

nutricionais, ela mudou de rumo. Em vez de vender produtos pelos quais ela não tinha 

qualquer paixão ela começou um negócio de escrita freelancer porque a escrita era sua 

paixão. Mas ela também começou um blog motivacional e ressaltou os benefícios dos 

produtos nutricionais e atraiu novos clientes sem ser forçada a fazer vendas de cold 

calling. 

Existe uma expressão antiga que diz, “O que o homem sonha, o homem alcança.” Isso 

sim é uma afirmação positiva! Idealize sua paixão na vida e então atinja seus objetivos. 

Se você diz a si próprio que não consegue fazer aquilo que realmente quer fazer, então 
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você não vai conseguir.Vai existir sempre um motivo para procrastinar e continuar 

fazendo o que você não ama. 

 

  

http://afiliadoexpert.net/
http://afiliadoexpert.net/


Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

 

Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

23 

 

 

2. CRIE UMA VISÃO 

 

 

 

 

Uma única ideia nova pode levar a resultados memoráveis. É verdade! Uma única ideia, 

apoiada pela paixão que acabamos de discutir, é uma oportunidade que não deve ser 

desperdiçada. O primeiro computador pessoal, Apple I, foi inventado numa garagem. 

Você acha que os inventores, Steve Wozniak e Steve Jobs, estavam pensando em 

dinheiro quando ficaram 6 meses criando o protótipo? 

Não, eles não estavam, de acordo com comentários feitos por eles ao longo dos anos. 

Eles estavam pensando em trazer o poder da computação para os lares. Eles 

visualizaram um mundo maior em que as pessoas tivessem acesso à tecnologia em seu 

quotidiano. Essa era a visão deles! O computador era meramente um produto. 

Como grande parte das pessoas sabe, Wozniak e Jobs se tornaram multimilionários. 

Eles tinham uma visão, seguiram uma paixão e o dinheiro foi uma consequência. Esses 

dois homens que abandonaram a faculdade são um excelente exemplo de como um 

foco único leva a uma nova criação.O que eles pensavam, e como se sentiam bem com 

isso e a vontade de obter sucesso levaram a uma nova e poderosa invenção que 

mudou a forma como o mundo usa os computadores. 

Na Lei da Atração fazer o marketing de uma visão é algo que atrai os recursos 

necessários para se obter sucesso. As pessoas reconhecem aqueles que têm uma visão 

e nutrem uma admiração por eles. Pessoas com visões claras são líderes na sociedade. 

São eles que movimentam e sacodem, e estão sempre empolgados sobre o que pode 

ser, e não apenas o que aconteceu no passado. 

“ Nada acontece sem antes haver um sonho. 

-Carl Sandburg... 

” 
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Quando estiver promovendo seu negócio na internet, você deve projetar com sucesso 

essa visão para atrair clientes. As pessoas querem se associar a líderes e vencedores. 

Brian Biro é um conhecido orador que fala sobre temas como liderança e mudança. Ele 

usa um ótimo termo que sumariza os pensamentos positivos necessários para ser um 

visionário – pensar nas possibilidades. 

Que termo espetacular! Uma visão não é uma memória; são possibilidades. Se você é 

capaz de transmitir sua visão em seus esforços de marketing, as pessoas se sentirão 

atraídas pelo seu negócio e por você. Então como você consegue fazer isso? 

• Apresente um site bem projetado que deixe claro para os visitantes qual é o 

objetivo do negócio  

• Acrescente um toque pessoal à campanha de marketing para estimular a relação 

com os clientes em vez de simplesmente tratá-los como compradores do seu 

produto 

• Dê aos clientes várias oportunidades, por meio de ferramentas de feedback, de 

estabelecer uma comunicação com você 

• Mantenha seu site ou materiais promocionais com um visual vanguardista 

• Seja sempre profissional e honesto em suas afirmações, expressando entusiasmo 

ao mesmo tempo 
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Um excelente exemplo de uma empresa que sabe transmitir uma ideia em poucas 

palavras é a Amazon. Aqui está uma imagem do site deles acessado em  

http://www.amazon.com. Repare no que você vê em primeiro lugar nessa página! 

 

 

 

Claramente, a Amazon quer tornar a leitura de livros acessível a qualquer pessoa, em 

qualquer lugar e por um preço acessível. Os profissionais de marketing idealizaram a 

visão da empresa em quatro palavras: “Compre uma vez, Leia em todo o lado”. É um 

marketing brilhante e você pode fazer a mesma coisa...de graça! Uma das alegrias do 

marketing na internet é que até um proprietário individual pode usar os mesmos 

conceitos de marketing e muitas das mesmas atividades que usam os grandes 

vendedores. 
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Você está pensando que não tem qualquer hipótese de atingir esse tipo de sucesso de 

marketing. Eis uma lição da Lei da Atração. Você está pensando pequeno e negativo se 

é isso que você está pensando, e você já deveria ter entendido nessa altura o que isso 

vai atrair – muito pouco! 
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3. SE APAIXONE NOVAMENTE 

 

 

 

 

 

Robert G. Allen, em Multiple Streams of Internet Income (Múltiplas Fontes de 

Rendimento pela Internet) debateu o conceito de ser “focado no cliente” em vez de ser 

“focado no lucro”. Ser focado no cliente significa desenvolver uma relação real com os 

clientes em oposição a acelerar as vendas. 

Estimular a confiança do cliente é essencial para construir um negócio de sucesso que 

seja duradouro e que faça os clientes voltarem. Embora vendas isoladas sejam boas 

quando acontecem, aquela sensação boa logo desaparece com a diminuição do 

rendimento devido à falta de vendas regulares. 

Um dono de negócio focado no cliente sabe como usar o atendimento ao cliente para 

desenvolver a confiança com ele. Com a confiança vem também um compromisso a 

longo prazo com o seu negócio. Uma relação de confiança traz lucros, o que prova mais 

uma vez que o marketing da Lei da Atração tem sucesso. 

As pessoas não escolhem varejistas ou provedores de serviços apenas baseadas no 

preço. Suas decisões de compra nem sempre são assim tão racionais nem usam uma 

lógica simples. As pessoas querem sentir que seus negócios são 

valorizados. É por isso que uma reclamação frequente entre 

consumidores insatisfeitos é o fraco serviço. Quando você 

“ Pessoas que se apoiam na lógica, na filosofia e na 

exposição racional acabam deixando à fome a 

melhor parte da mente. 

-William Butler Yeats ” 
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estabelece um laço com os consumidores baseado na confiança, a relação se 

aprofunda. 

Pense em duas pessoas que se conhecem, se sentem atraídas uma pela outra e então 

se apaixonam. Suas emoções se tornam mais intensas e profundas. Você não quer que 

seus clientes se apaixonem por você, mas com certeza você quer que eles se 

apaixonem pelo seu negócio. Para fazer isso você deve primeiro atraí-los e depois fazer 

tudo o que for possível para aprofundar a relação. 

Fazendo isso você também vai desenvolver múltiplos fluxos de renda pelo simples 

motivo de que o marketing na internet, as relações públicas e os serviços ao 

consumidor estão mesclados em um novo monstro do marketing que você poderia 

chamar mark-pub-serv-cons (brincadeira de novo!)! 

Então como você pode aprofundar as relações com os clientes? Pense como funciona 

quando você se apaixona de novo e em como você quer fazer tudo ao seu alcance para 

agradar a outra pessoa. “Oh querida, você é tão bonita! Estou tão feliz por ter você em 

minha vida. O que posso fazer para te ver feliz? Me diga como posso provar meu amor 

por você! Tudo o que você quiser, é seu!” 

Bem, você já entendeu.  Você tem que mostrar aos seus clientes que você os ama e 

quer que eles te amem de volta. Emoções positivas criam realidades positivas e este é 

o marketing da Lei da Atração. 

• Manifeste uma mensagem constante de amor ao cliente várias vezes, usando 

uma campanha de email confiável que apresente palavras de sabedoria, ótima 

informação e provas de que você realmente se preocupa  

• Desenvolva uma oferta promocional que os clientes achem interessante e que 

vejam como um sinal de que você adora seus negócios (como uma amostra 

grátis ou sua informação de contato) 
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• Faça com que seja fácil para os clientes falarem com você, dando a eles opções 

como enviar emails, telefonar, falar na internet e até escrever (sim...algumas 

pessoas ainda escrevem cartas!)  

• Concentre-se em fornecer um excelente atendimento aos consumidores em vez 

de tentar simplesmente vender os produtos 

• Peça opiniões e depois use essa informação para melhorar o atendimento ao 

consumidor  

 

 

(http://service.lego.com) 

 

O site de atendimento ao cliente da Lego está preparado para auxiliar os consumidores 

de várias formas. Você pode reparar que esta página não está primeiramente 

vendendo produtos; está fornecendo serviços. Você pode contactar a empresa, obter 

instruções gratuitas sobre como montar os brinquedos Lego, encontrar a localização 
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das lojas, ler uma seção de Ajuda ou até preencher um questionário e informar a 

empresa sobre o que você pensa. 

A Lego adora os seus clientes! Você precisa amar os seus também. Você pode usar os 

conceitos da Lei da Atração com pouquíssimo investimento financeiro também. Essas 

são ideias e conceitos passíveis de ser implementados assim como sugestões de web 

design baratas. Mesmo que você esteja trabalhando em um blog neste momento, você 

pode aplicar estes conceitos de “amar o potencial e os novos consumidores”. 
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4. TORNE SUA MARCA ATRATIVA 

 

 

 

 

O marketing da Lei da Atração se foca em sentimentos, emoções e em atrair reações 

positivas dos consumidores. Uma das melhores maneiras de atrair consumidores para 

o seu negócio é fazer do branding. De fato, quando você entende o que é o branding é 

possível de se pensar que ele foi desenvolvido a partir da Lei da Atração! 

O que é o branding? Pense na Disney! Pense na FedEx! Pense na  ! 

Uma marca é uma imagem e essa imagem ajuda você a destacar o seu negócio ou até 

você mesmo no mercado. Você pode ter uma imagem positiva ou negativa. O que é 

uma marca negativa? Pense na Wall Street no meio da recessão ou na Lehman 

Brothers. Uma imagem de marca fraca é aquela que cria uma reação negativa quando 

as pessoas pensam num negócio ou atividade de negócio. 

Você pode pensar que é apenas um comerciante solitário tentando sobreviver. Mas até 

mesmo um único proprietário ou empreendedor que trabalhe a partir de casa quer 

criar uma marca forte e positiva para atrair respostas positivas. 

Marcas evocam respostas emocionais e imagens mentais. Elas fazem com que as 

pessoas sintam alguma coisa sobre o que está por trás da marca. As pessoas confiam 

em uma marca com a qual se tornam familiares. 

 

“ O lema da minha vida é fazer do negócio um prazer, e dar prazer ao meu 

negócio.”  

 -Aaron Burr 
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O que está por trás de uma marca forte e positiva? 

 

• Excelente atendimento ao consumidor 

• Produtos ou serviços de qualidade 

• Competências que te tornam único no meio de uma multidão de varejistas ou 

provedores de serviços 

• Experiências que tornam possível uma relação com os consumidores ao nível 

deles 

• Honestidade e transparência 

• Repetição do nome e exposição 

 

A última categoria é onde muitos negócios de internet destroem sua imagem de marca. 

A multidão do ‘faça um milhão em um mês’ não está sendo honesta. Clientes que se 

deixam levar pelo entusiasmo e acabam ficando com promessas quebradas e desilusão 

em relação ao seu dinheiro, terão para sempre más memórias que vão ser lembradas 

quando o nome do negócio ou do negociante for mencionado. 

O marketing da Lei da Atração pede que você crie uma marca verdadeiramente 

autêntica que seja consistente quando usada em qualquer material promocional. Com 

uma imagem de marca positiva você sabe que os consumidores que leiam seu material 

ou que ouçam o que você tem a dizer, estão receptivos e com vontade de aceitar a sua 

informação sob o ponto de vista da confiança. 
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Pense no quanto é mais fácil vender para alguém que acredita em você em vez de 

vender para alguém que duvida de você. Uma marca positiva reflete uma autoimagem 

positiva e autêntica. Lembre-se que a Lei da Atração diz que 

pensamentos positivos criam realidades positivas.  

Você reconhece esta imagem listrada? O que você pensa 

quando a vê? Você pensa num computador pessoal de 

confiança? Gráficos impressionantes? Atendimento ao 

consumidor confiável? Produtos que marcam tendências? Se você não tem uma 

imagem positiva pergunte a si mesmo, porquê? É por causa de um produto defeituoso 

que você teve dificuldade para trocar? Um representativo de atendimento ao 

consumidor mal-educado? 

Existem várias ferramentas que você pode usar para promover a sua marca mesmo que 

seja um negócio de uma pessoa só. 

• Use palavras que demonstrem sua paixão pelo que você vende ou faz  

• Inclua informação pessoal relacionada ao seu negócio em seu material 

promocional como por exemplo sua paixão por bem-estar ou tecnologia; uma 

explicação sobre suas capacidades únicas e especialidades; ou algo que explique 

porque o atendimento ao consumidor é tão importante para você  

• Seja autêntico e não tente ser o Billy Mays quando na verdade você é discreto 

como Bill Gates, da Microsoft; as pessoas se sentem atraídas por aqueles que 

estão à vontade com elas mesmas 

• Explique como seu talento, capacidade e criatividade pessoais podem 

acrescentar valor à vida de um cliente 

• Mantenha a consistência da marca tanto na impressão de panfletos, postando 

num blog ou desenvolvendo um site 
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Se você tem um site ou um blog você deve desenvolver uma estória de branding. Aqui 

está um ótimo blog que foi postado no Brand Story em 

http://www.brandstoryonline.com/category/brand-experience.   

O Lado Reluzente da Verdade 

19 de maio de 2010 por Rob | Postado em Brand Experience, Brand Story 

| 

“Eu quero que você faça uma propaganda que seja, bem… basicamente 

uma mentira, porque isso fará com que as pessoas liguem para nossa loja. 

E então poderemos vender coisas para elas.” 

—Post recente em Clientsfromhell.net. 

 

Vários anos atrás, eu tive uma tarefa de escrever sobre um detergente de 

roupa amigo do ambiente. O produto era muito bom. Ele era concentrado 

então usava menos embalagem do que as outras marcas. A fórmula era 

composta por ingredientes mais naturais do que as marcas típicas. E era 

mais barato, por uso. Infelizmente tinha uma grande desvantagem – fazia 

com que as roupas brancas parecessem sujas. Algumas vezes deixava 

manchas azuis nas roupas brancas. Muitos clientes que usavam esse 

produto, tinham também uma caixa de Tide na área de serviço para usar 

quando tinham que lavar suas roupas brancas. 

Pouco depois de enviar meu trabalho, o qual, se bem me lembro, focava 

no ambiente, eu estava sentado no gabinete do CEO. Ele estava pálido. Ele 

dizia que eu não tinha contado a estória certa. Seu produto estava ao nível 

do Tide em termos de desempenho. Eu disse que as pesquisas mostravam 

que isso não era verdade. Sua resposta foi “Por vezes você tem que contar 

o lado reluzente da verdade. É isso que eu quero que você faça.” 

Ah, o lado reluzente da verdade. 
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Esse é o lado da verdade que não é verdade. Precisa de um pouco 

(algumas vezes muito) aperfeiçoamento para fazer com que ela soe 

melhor do que é. O lado reluzente da verdade é uma boa estória. Ele vai 

atrair novos clientes. E se for realmente uma boa estória, irá atrair muitos 

novos clientes. 

Mas o que acontece quando os clientes descobrem que a estória não é 

exatamente verdadeira? O que acontece quando o cliente percebe que o 

detergente que você disse ser tão bom como o Tide deixa manchas azuis 

em sua camiseta preferida? 

Ele deixa de ser cliente. 

Você acabou de vender o bem mais precioso de sua marca – confiança – 

em uma única compra. E mais, você perdeu as compras de qualquer 

pessoa para quem o cliente conte sua má experiência. Em certa altura 

você fica sem clientes novos, e aí? 

A estória de marca que você partilha tem que ser boa o suficiente para 

fazer com que o cliente experimente o seu produto. E tem que ser 

verdadeira. Se a experiência de marca não for tão boa quanto a estória 

que você vendeu para o cliente, você perdeu sua única chance de 

transformar uma cobaia em um cliente. 

Quando o cliente experimenta o seu produto, a experiência dele é a 

estória da marca. 

Se você não consegue dizer a verdade, conserte a experiência. 
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5. O FLAUTISTA MÁGICO DO MARKETING: APELO À AÇÃO 

Um erro comum que as pessoas cometem é não fazerem um apelo claro à ação em seu 

material promocional. Isso é verdade tanto para o material promocional online como 

offline. Quando você consegue atrair a atenção dos clientes, o próximo passo é fazer 

com que eles ajam. 

Por outras palavras, você quer encorajar os clientes que você atraiu para clicar, 

comprar, ligar, enviar ou visitar. Claro que “comprar” é a mais importante das ações. 

Nós já discutimos o fato de que o marketing a as 

relações públicas se misturam em um mark-pub-serv-

cons. Agora você pode ter um link em um site que 

promova um produto, torna mais fácil a navegação dos 

clientes e torne possível vender algo a um cliente. Clique 

aqui! Vai…me segue! 

Um apelo à ação é na verdade quando você finge ser o 

flautista mágico. Você se lembra dessa estória? O 

flautista tocava sua flauta e as pessoas se enfileiravam atrás dele para segui-lo aonde 

quer que ele fosse. O flautista mágico conhecia a Lei da Atração de cor e salteado. Faça 

uma música alegre  e bonita e faça com que seja fácil para as pessoas te seguirem, e 

isso é exatamente o que elas vão fazer.  

Pense em seus apelos à ação como imitadores do flautista mágico. Convença alguém a 

escutar ou clicar ou ir ou visitar ou enviar, e você poderá guiá-las até seus produtos e 

serviços. 

Agora você sabe que existem regras oficiais sobre apelos à ação. Essas regras refletem 

informações recolhidas por psicólogos, cientistas sociais e profissionais de marketing 

que estudam o comportamento do consumidor. A Lei da Atração diz que você deve se 

focar naquilo que quer alcançar e isso vai chegar até você. A estratégia de marketing da 
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Lei da Atração diz que seus apelos à ação devem ser claros de modo a convencer os 

clientes a...você sabe...Agir! 

Aqui está um exemplo de um link de apelo à ação do site Mad Money, de Jim Cramer, 

em http://www.cramers-mad-money.com. 

 

 

  

 

Aqui está outro exemplo de apelo à ação encontrado no site Herbalife, em 

http://www.herbalife.com. 
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Esses dois exemplos foram mostrados para te dar uma boa ideia de como o apelo à 

ação pode tomar muitas formas diferentes. Um apelo à ação pode dizer, “Aprenda 

mais sobre...” ou “Entre em contato com a gente para mais informações...” ou “Clique 

neste link para ver nossa lista de produtos” ou “Adicione esse item à sua lista de 

compras.” Existem tantas formas de inspirar ações que elas são inúmeras para listar.  

As regras para apelos à ação incluem o seguinte: 

• Os apelos à ação devem constar do material promocional, incluindo o site, para 

que seja proeminente e fácil de ser encontrado 

• O apelo deve criar uma resposta emocional positiva (Sim! Quero clicar agora!) 

• Deve ser fácil de entender como responder ao apelo 

• O apelo deve ser feito de forma clara e deve ser fácil de ler 

• Um apelo deve aparecer em todo material promocional e em toda página web 

• Um apelo deve tornar claro qual é o próximo passo para o cliente 

 

Um apelo à ação não tem que pedir ao cliente que compre algo. Você pode usar os 

pedidos de apelo à ação para aprofundar a atratividade de seu negócio face aos 

http://afiliadoexpert.net/
http://afiliadoexpert.net/


Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

 

Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

39 

 

clientes. Eles devem levar os clientes a um lugar em que eles possam ler mais a seu 

respeito ou a respeito de seu negócio, por exemplo.  

O uso sensato de apelos à ação pode atrair clientes e te ajudar a mantê-los! Torne-se 

num flautista mágico e convença as pessoas a te seguir para onde você for com seus 

apelos à ação.  
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6. ESTÁ NOS NÚMEROS 

Não vamos nos aprofundar demais sobre o que é analítica. Mas é importante 

compreender que ela existe e que você deve aprender como usar um pouco dela para 

entender o que atrai as pessoas. No marketing da Lei da Atração, você vai satisfazer as 

pessoas satisfazendo o desejo delas de serem agradadas. Para você atingir esse 

objetivo, você tem que saber o que as faz agir. 

Analítica era algo que apenas pesquisadores de grandes sites e de mercado discutiam. 

Mas com a internet crescendo tão rapidamente, usar os números para avaliar o tráfego 

web e os hábitos dos clientes se tornou muito importante. Como você vai saber o que 

fazer para atrair novos negócios sem saber o que os potenciais clientes acham atrativo? 

Existem diferentes tipos de analítica: 

• Relatório de tráfego 

Quantas pessoas visitaram nosso site, quantas páginas foram visualizadas, 

quantas pessoas eram novos visitantes vs visitantes repetidos e de onde vieram 

os visitantes do site (anúncios, pesquisas orgânicas, etc.)  

• Rastreio de comércio eletrônico 

Quanto você está ganhando de seus visitantes, ordenado pela fonte de visitantes 

(ex., quantos dos que fizeram pesquisas orgânicas compraram de você 

comparativamente ao que gastaram os que clicaram em anúncios web) 

• Estatísticas competitivas 

Encontre as palavras-chave que atraem os clientes ou compare estatísticas de 

tráfego de diferentes sites; que temas são interessantes 
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Está para além do objetivo deste documento discutir os detalhes das várias formas que 

você pode usar para avaliar seus esforços de marketing e descobrir sobre o que o 

mercado se interessa. Aqui estão alguns sites gratuitos ou muito baratos onde você 

encontra maneiras de recolher dados e informações. 

• Google Analytics (www.google.com/analytics) 

• Yahoo! Web Analytics (http://web.analytics.yahoo.com) 

• Webalizer (www.webalizer.com) 

• Compete (http://www.compete.com/) 

• Sawmill (www.sawmill.net) 

 

Aqui está um print screen do Google Analytics apresentando uma amostra de apenas 

uma das várias páginas de estatística que você pode usar para melhorar sua 

atratividade face aos clientes. 
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Eis o que você pode conseguir com uma conta grátis no Compete: 

 

Perca algum tempo se sentindo à vontade com a ideia de usar a analítica.  
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7. IMPULSIONAMENTO COM CÍRCULOS 

 

 

 

Você está pensando sobre como vai ter sucesso em seu negócio na internet e como a 

maré positiva se propaga. O sucesso, como nós discutimos, depende seriamente de ter 

a atitude certa. Mas uma forcinha a mais não faz mal. O marketing da Lei da Atração 

combina a atitude certa sobre o sucesso, e não é apenas de sua atitude que estamos 

falando. 

Várias pessoas por aí têm a atitude certa e já alcançaram o sucesso. Então porque não 

tornar a vida um pouco mais fácil e aproveitar o que essas pessoas já aprenderam por 

meio de tentativa e erro e muito esforço? 

Usando uma alavanca, no sentido figurado, 

pode ser definido como pegar o caminho mais 

curto para o sucesso, aprendendo com os 

outros. Você pode certamente fazer tudo do 

zero, mas para quê isso? Um mentor é alguém 

que te mostra as ferramentas e que partilha 

dicas valiosas que você pode usar para acelerar 

sua atratividade a um ritmo mais rápido.  

Existe um provérbio indígena Americano que diz “Ouça ou sua língua te tornará surdo.” 

As tribos indígenas-Americanas acreditavam no poder dos círculos. Um grupo de 

pessoas, sentadas juntas em círculo, partilham informações reflexivas para o bem 

comum. Cada pessoa aprende com o que as outras dizem e no processo aprendem a 

ouvir e partilhar. Os círculos podem crescer e se expandir conforme necessário quando 

as pessoas querem partilhar.  

“ 

O cara que inventou a roda era um idiota. O 

cara que inventou as outras três, esse era um 

gênio. 

-Sid Caesar 
” 
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Que conceito maravilhoso! Um círculo usa uma 

alavancagem para criar novas relações e pensamentos 

partilhados. O círculo começa com um 

comprometimento dos membros do grupo porque 

você deve estar com vontade de partilhar.  

 

No livro The Fifth Discipline (A Quinta Disciplina), Peter 

M. Senge partilha uma citação de Molly Baldwin que é 

a fundadora da Roca. Roca é uma organização 

empenhada em ajudar jovens a viver vidas seguras e 

com afeto. Ela disse “Nós temos um dizer que 

aprendemos com um chefe de justiça de um tribunal de Navajo. Ele diz ‘Você não pode 

chegar a um bom lugar de uma maneira ruim’. Os círculos nos mantêm conscientes em 

nossa conectividade e criam comunidades dia após dia, enquanto confrontamos o que 

tivermos para confrontar juntos.” (págs. 265-266) 

Se isso parece um pouco poético sobre o assunto de mentoria então você precisa se 

lembrar que este e-book prometeu ser diferente do e-book tradicional de marketing na 

internet. 

Este livro quer te mostrar como você pode usar sua atratividade pessoal a nível 

intelectual ou emocional para melhorar resultados no seu negócio. 
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Um mentor é alguém que te pode ensinar o que ele sabe. Você pode ter um, dois ou 

um círculo inteiro de mentores. Trabalhe com mentores e assim você pode se tornar 

uma pessoa mais rica de várias formas: intelectualmente, emocionalmente e 

financeiramente.  

A Lei da Atração pode te ajudar a encontrar mentores importantes. Se você acredita 

em si mesmo e em sua habilidade de ter sucesso e se mantiver o foco naquilo que quer 

em sua vida, então isso significa que você vai perseguir todas as formas de sucesso. 

Pelo caminho você vai encontrar pessoas que você quer em seu círculo. Sua atitude e 

entusiasmo positivos serão reconhecidos e recompensados por esses mentores.  

Os mentores são encontrados de muitas formas diferentes:  

• Associados comerciais 

• Fóruns online 

• Consultores profissionais de mentoria online 

• Membros de organizações profissionais 
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• Workshops e seminários 

 

Você pode também aproveitar os conselhos profissionais oferecidos em cassetes de 

áudio, em DVDs e em livros. Se você conhece alguém que tem informações que te 

interessem, também é possível entrevistar essa pessoa. Pessoas que estão cheias de 

energia positiva vão atrás de todas as formas possíveis de juntar informação.  

Canalizar as informações do mentor e as ideias para o sucesso é bastante satisfatório. 

Você tem acesso a conselhos profissionais de forma rápida e barata! 
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8. ATRA-INDO E-MAILS 

Nessa era de tecnologia, existem muitas oportunidades de sufocar as pessoas com 

informações que elas não pediram e que elas não querem. Por exemplo, você pode 

espalhar e-mails para tão longe e de forma tão variada e para tantas pessoas quanto 

você queira. 

Você sabe o que acontece com a maioria deles? Eles são enviados para aquele 

pequeno ícone de lixeira de uma entre duas formas. A primeira forma é quando a 

pessoa que recebe o e-mail não reconhece o remetente e então o joga fora. A segunda 

forma é quando o e-mail é enviado diretamente para o spam.  

Apesar do que você possa ter aprendido sobre e-mail marketing no passado, você não 

quer construir uma lista de contatos composta por qualquer contato de e-mail. A sua 

lista deve ser construída com contatos pré-qualificados e por pessoas que te deram 

permissão de alguma forma para você entrar em contato com elas através de e-mail. 

Se você sufocar alguém com e-mail que essa pessoa não queira ler, muito em breve 

você vai entrar na lista de contatos chatos a serem evitados. Se você acha que não tem 

problema, que você não se ofende facilmente, pense de novo. No marketing da Lei da 

Atração, só te interessa fazer atividades que criem respostas positivas.   

Quando você cria uma imagem negativa de você mesmo, todo o negócio padece. 

Lembra da discussão sobre branding? Quando você faz marketing, tudo o que você faz 

impacta a sua marca. Reações negativas a e-mails vão se projetar em uma fraca opinião 

sobre o seu negócio como um todo. Mesmo que alguém estivesse interessado em algo 

que você tem para vender, o potencial comprador pode se recusar a fazer uma 

encomenda porque ele ou ela não gostam de seus métodos. 

Você pode pensar que isso tudo é óbvio e ainda assim todos os dias os servidores de e-

mail se enchem de spam. No marketing da Lei da Atração o seu objetivo é criar um 
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sistema de e-mail marketing que seja livre de spam.  Como você constrói uma e-mail 

listing que atraia novos clientes e que ao mesmo tempo não assuste os que já existem 

e que ainda promova as vendas? 

• Não use a linha blind CC porque os filtros de spam reconhecem esse truque e 

vão bloquear seus e-mails 

• Use as caixas opt-in no seu site e peça aos visitantes que forneçam seus 

endereços de e-mail  

• Acrescente os endereços de e-mail das pessoas que voluntariamente os dão para 

você através de atividades fora do contexto de marketing (pense assim: Eu lhe 

darei uma oferta promocional se você me der seu endereço de e-mail)  

 

• Envie e-mails que tenham informações de valor para que o leitor queira ler até o 

fim  

• Adicione um link de ação ao e-mail que seja parte de um e-mail profissional bem 

articulado, em que o link leve o leitor para uma página de destino  

• Vise os e-mails que você envia para os segmentos de marketing (ex. Um e-mail 

para aqueles que dizem querer perder peso e um e-mail diferente para aqueles 

que estão interessados em ficar em forma com suplementação dietética) 

• Inclua informação no e-mail sobre um determinado produto, serviço, promoção, 

newsletter ou outra coisa diretamente relacionada ao seu negócio 
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• Use um respondedor automático para fornecer um excelente serviço aos clientes 

Existe uma maneira certa e uma maneira errada de usar e-mails para fazer marketing. 

A maneira certa vai trazer lucro ao seu negócio e vai te ajudar a atrair clientes. A 

maneira certa atrai novos clientes e faz o seu negócio parecer atrativo. Mas use-os do 

jeito errado e você pode causar danos irreparáveis.  
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9. O MANTRA FINANCEIRO 

As afirmações seguintes do livro The One Minute Millionaire (Milionário em Um 

Minuto), de Mark Victor Hansen e Robert G. Allen falam por si mesmas. 

 “Eu sou um imã de dinheiro.” 

Eu sou um imã de dinheiro. 

Eu gosto de dinheiro e o dinheiro gosta de mim. 

Eu atraio dinheiro. 

Eu atraio dinheiro 24 horas por dia. 

Eu ganho generosas quantias de dinheiro. 

Eu sei como ganhar dinheiro de forma sensata. 

Eu sei que sempre terei mais dinheiro no meu futuro… 

O dinheiro que eu crio continua se multiplicando… 

Eu sempre gostarei de ter mais e mais dinheiro. 

Eu tenho dinheiro infinito – mais do que o suficiente para todas as necessidades… 

Eu poupo dinheiro alegremente. 

Eu guardo de forma sagrada 10% de todo dinheiro que consigo. 

Eu invisto meu dinheiro de forma sábia. 

Eu vejo meu dinheiro se regenerando a si mesmo sem esforço algum. 

O dinheiro vem atrás de mim de todas as formas possíveis.  
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Eu tenho muito, mas muito dinheiro. 

Eu tenho dinheiro na minha mente, em meu futuro, em meu bolso, na minha 

carteira... 

Eu aprecio o dinheiro e o dinheiro me aprecia. 

O dinheiro e todos os seus equivalentes são atraídos por mim. 

O dinheiro me fará para sempre melhor. 

Tudo o que eu faço cria excedentes, abundância e o suficiente para mim e para 

todo o mundo. (Three Rivers Press, pág. 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você deveria repetir para si mesmo o mantra financeiro todas as manhãs e todas as 

noites. Você deve acreditar em si mesmo sem hesitações. Você deve acreditar que 

pode atrair dinheiro mantendo uma atitude positiva e usando ferramentas 

comprovadas de internet marketing. Como nós falamos, as pessoas que têm uma 

abordagem focada e animadora são aquelas por quem os clientes se sentem atraídos. 

São eles que procuram mentores.  

São eles que atraem dinheiro. 
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10. O MEDO DA POBREZA E A “SORTE” 

 

 

 

 

Qualquer um que tenha paixão pelo seu negócio tem que ter ouvido falar de Napoleon 

Hill, autor de Pense e Fique Rico. Em seu capítulo chamado ?”Como Superar os Seis 

Fantasmas do Medo”, você pode ler que as pessoas têm medos em comum que podem 

levar à inatividade ou à inércia. Esses medos são: 

1. Medo da pobreza 

2. Medo da crítica 

3. Medo da doença 

4. Medo da perda do amor de alguém 

5. Medo da velhice 

6. Medo da morte 

 

Quando você olha para essa lista (encontrada na pág. 262 pela Penguin books, com 

introdução do Dr. Arthur R. Pell) é fácil constatar que a velhice e a morte são 

inevitáveis; a perda de amor e a doença são coisas que esperamos que não aconteçam; 

e a resposta ao criticismo é controlável. Apenas a pobreza pode ser evitada. 

“ 
A pobreza fica do lado do berço de 

todos os nossos grandes homens e 

embala todos eles até à idade 

adulta. 

-Heinrich Heine 
” 
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Nós falamos sobre a Lei da Atração e sobre a importância de manter uma atitude 

positiva o tempo todo. Hill escreve que “Não podemos criar nada que não tenha sido 

primeiramente concebido sob a forma de um impulso ou pensamento. Depois dessa 

afirmação vem outra de ainda maior importância, designadamente, OS IMPULSOS 

MENTAIS COMEÇAM IMEDIATAMENTE A SER TRADUZIDOS EM SEUS EQUIVALENTES 

FÍSICOS, QUER ESSES PENSAMENTOS SEJAM VOLUNTÁRIOS OU INVOLUNTÁRIOS.” 

Será que algumas pessoas simplesmente têm sorte? Você conhece alguém que tenha 

começado um negócio na internet e que tivesse 100 clientes no primeiro mês, 

enquanto você está lutando para ter 10? Ou será que essa pessoa aprendeu como virar 

a força energética positiva na natureza a seu favor? 

Você pode estar dizendo nesse momento, “Que monte de besteira! Forças 

energéticas? Vibrações positivas? Bah...farsa…Ele simplesmente estava no lugar certo 

na hora certa e eu não!” 

 

Você realmente acredita nisso? 

 

Porque ele estava numa boa posição para começar um negócio e você não? Será que 

você não fez tudo o que deveria para ter sucesso? O medo da pobreza leva alguns a 

uma ação sem tréguas e alguns à inevitabilidade. 

 

Napoleon Hill entendeu que as pessoas têm medo de ficarem pobres.  

 

Ele também reconheceu que muitos não se apercebem que estão deixando seus medos 

os controlarem simplesmente porque é desafiador demais alterar o rumo desse medo. 

Como resultado, os sintomas do medo da pobreza são ignorados, e esses sintomas 
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incluem maus hábitos e pensamentos negativos que criam seu próprio azar. Fora do 

medo da pobreza, as pessoas dizem a si mesmas que elas precisam ficar bem no lugar 

em que estão, sem fazer muitas mudanças em suas vidas. 

Por outras palavras, você não tem que acreditar em energias negativas ou más 

vibrações para fracassar em seu negócio. Mas se você deixar o medo de falhar provocar 

inércia, você pode esperar os mesmos resultados como se acreditasse! 

A seguir se apresentam os sintomas do medo da pobreza conforme destacados por 

Napoleon Hill mas adaptados ao marketing na internet.  

 

INDECISÃO 

Você fica em cima do muro e tem dificuldades para tomar decisões? Você deixa que os 

outros controlem seus pensamentos? Por exemplo, você ficou meses tentando decidir 

se começava um negócio na internet e durante esse período seu trabalho a tempo 

inteiro está em riso de desaparecer? 

 
 

DÚVIDA 

Hill afirma que as pessoas que têm dúvidas acerca de sua capacidade de ter sucesso 

irão frequentemente criticar aquelas que têm sucesso. Pessoas cheias de dúvidas irão 

também chamar as outras de “sortudas” ou dizer que elas têm “o toque de Midas”. 

Se você tem dúvidas sobre como ter êxito no marketing na internet então você 

também tem uma lista de desculpas sobre o porquê de não ter agido. Não é a altura 

certa. Você não tem tempo. Você não pode pagar pelo desenvolvimento do site (então 

comece um blog grátis!). Você já desistiu de fazer seu primeiro milhão. 
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PREOCUPAÇÃO 

Essa é uma boa! Você fica preocupado em não conseguir fazer alguma 

coisa. Você se preocupa que algo vá dar errado. Você se preocupa em 

gastar algumas centenas de dólares. Você fica apreensivo com a 

segurança na internet. 

Preocupações...preocupações...preocupações...e é levado à 

inatividade ou atividade não produtiva. Você fica roendo as unhas em vez de trabalhar 

em seu negócio na internet.  

 

EXCESSO DE ZELO 

Então você escutou que fazer marketing com as redes sociais e uma ótima maneira de 

viralizar. Mas e se você criar uma conta no Facebook e ficar com um vírus em seu 

computador? E se alguém escrever um comentário negativo? E se você não conseguir 

amigo nenhum e seus amigos pensarem que você é um nerd por causa disso? Aahhh...E 

SE??? 

Pessoas cautelosas demais estão sempre buscando o que pode dar errado em vez do 

que pode dar certo. Elas se concentram em falhar em vez de ter sucesso. Nesse meio 

tempo, outros negócios de internet estão promovendo seus produtos e serviços ao seu 

mercado alvo usando gratuitamente contas sociais do Facebook, MySpace ou LinkedIn. 

Você se pergunta como atingir seu nicho de mercado sem gastar uma fortuna em 

marketing.  

 

http://afiliadoexpert.net/
http://afiliadoexpert.net/


Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

 

Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

56 

 

PROCRASTINAÇÃO 

Sim, é verdade que você pode deixar para amanhã o que deveria ter feito hoje. Você 

pode usar todas as desculpas possíveis para não aprender como usar algumas das 

ferramentas de internet marketing como anúncios em banners, adicionar vídeos em 

streaming, ou usar o Twitter. 

Raios, se você ainda não começou um negócio na internet então porque não esperar?! 

Você pode desperdiçar suas boas ideias e deixar que outros negócios vendam produtos 

ou serviços inferiores. Não aceite a responsabilidade pelo seu destino e deixe as coisas 

rolarem livremente. Conte seus tostões...amanhã…e deixe os ricos passarem por você.  

Indecisão, dúvida, preocupação, excesso de zelo e procrastinação são todos sintomas 

do medo da pobreza de acordo com Hill. Você se vê em alguma dessas situações? Se 

sim, então é provável que você não esteja fazendo tudo o que pode para expandir o 

seu negócio. 
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11. SEU SITE É RICO? 

 

 

 

 

As pessoas adoram ler citações de famosos. É daquelas coisas da vida que você pode 

aproveitar a seu favor. De fato, o marketing da atração quer dizer usar ferramentas e 

técnicas que atraiam o tipo certo de cliente para o seu negócio.  

Se você atende um mercado que gosta de humor então você pode usar frases 

divertidas. Se você quer inspirar as pessoas use frases inspiradores. Não é realmente a 

frase em si que faz o marketing mas sim o fato da frase humanizar o site. 

O marketing da Lei da Atração dita que você faça o que tiver que fazer para projetar 

sua personalidade e sua paixão pelo seu negócio. Um site pode ser frio e pouco 

convidativo a menos que você ofereça aos visitantes ofertas e conteúdo inspirador. 

Você pode tornar seu site em um local de paragem obrigatória na internet adicionando 

bom conteúdo que o torne útil, interessante e divertido de visitar. 

Uma das novas regras do marketing online é que você deve oferecer algo grátis às 

pessoas para as convencer de que você se preocupa. Nós já discutimos algumas formas 

de acrescentar valor a seus esforços de marketing, e tornar seu conteúdo online 

variado e fresco é outra mais-valia. 

Atrair visitantes para o seu site é apenas o primeiro passo. Você tem que manter o 

visitante no seu site e convencê-lo a voltar várias vezes. Quantas mais as razões que 

você der a alguém para ficar ou voltar ao seu negócio, maior a probabilidade de fazer 

uma venda. 

“ 
A Internet está se tornando a praça da cidade para a aldeia global do 

amanhã. 

-Bill Gates 
” 
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Você não tem que ter muitos artefatos mirabolantes. Você só tem que fazer com que 

os seus clientes se sintam à vontade. Aqui está um site para o Gold’s Gym, em 

http://www.goldsgym.com/. Ele oferece uma adesão VIP gratuita por 7 dias; um 

testemunho de pessoas ‘reais’ que se parecem com os visitantes; um desconto AARP; 

uma matrícula grátis; e ajuda para encontrar uma equipe local Gold Gym. Em outras 

palavras, existem vários itens que foram pensados para fazer com que o visitante se 

sinta acolhido e amado.  

 

O marketing da Lei da Atração gira sempre em torno de criar emoções. É assim que os 

laços se formam. Você não tem que oferecer um monte de coisas grátis que custam 

dinheiro. Você pode juntar características como a citação diária mencionada. Ou você 

pode incluir um desenho semanal divertido em seu site. 

Talvez você ofereça uma dica diária útil relacionada a seu negócio. Por exemplo, se 

você tem um site de fitness você pode oferecer uma dica de exercício grátis por dia. Ela 

não tem que ser extensa mas tem que ser importante para as pessoas que 

provavelmente se tornarão clientes. 
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Os sites podem ser enriquecidos com testemunhos, um link para uma newsletter de 

uma página só, cheia de informações relevantes ou um resumo de pesquisas atuais 

sobre produtos. 
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12. SITES POUCO ATRATIVOS 

O marketing da Lei da Atração não diz que você deve evitar sites pouco atrativos, mas 

nós estamos fazendo disso um princípio agora mesmo. Nada afasta um browser mais 

rápido do que um site que agride os sentidos. Eis um exemplo de um site visualmente 

desagradável. 

(http://www.globalaigs.org) 

 

Apesar de você poder gostar das cores, muitas pessoas acham elas fortes. Quando você 

navega na internet, você vai reparar que as cores se misturam de forma agradável nos 

melhores sites. Nesse site as cores são bastante garridas. Os links são difíceis de 

entender porque se parecem a uma lista com os programas e os links de contato 

enterrados no meio. 

Para além disso, todo o layout não é criativo na lista. Trata-se basicamente de várias 

caixas cheias de texto. 

Hermès (http://lesailes.hermes.com) tem um dos sites mais difíceis de entender e 

navegar, para alem de ser pouco atrativo para grande parte dos padrões. É tão difícil de 

entender a página principal que eles têm essa versão com instruções. Mas para você 
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conseguir encontrá-la demora um minuto porque você tem que clicar num ponto de 

interrogação disfarçado para chegar na página. 

De fato, nesse site os gráficos são ininteligíveis e quase estranhos. Quando você tem 

que ter uma página que explique como funciona sua página então deveria ser óbvio de 

perceber que você tem um problema de design da sua página. Claro que isso traz outra 

questão. É legal seguir uma tendência mas você pode ser inovador também. Quando 

você estiver projetando o seu site para um determinado tipo de cliente você tem que 

se certificar que ele apela ao mercado que você está tentando alcançar. 

 

Em alguns aspetos você pode aplicar as características da atração humana àquilo que 

faz os sites serem atrativos. O site deveria ter uma “personalidade” agradável, por 

exemplo. Deveria ser convidativo e fácil de comunicar com ele. Deveria ser fácil de 

compreender o que ele está dizendo. Não deve ser “espalhafatoso”, com o perdão da 

palavra. 
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É frustrante visitar um site que você sabe que possui boa informação e não ser capaz 

de a encontrar. Não demora muito até que as pessoas abandonem um site com o qual 

elas não consigam operar ou navegar com facilidade. Os links devem estar bem 

posicionados e evidentes. Você sabia que o lugar ocupado por um link afeta suas 

vendas? Mova um link do canto de baixo da página para o topo, onde estará ao nível 

dos olhos, e as vendas vão aumentar.  

Aqui estão mais algumas regras sobre web design.  

• Inclua conteúdo de alta qualidade 

• Mantenha as instruções simples, porque os visitantes não vão ler um manual de 

instruções para aprender como navegar no site 

• Faça com que seja fácil para os clientes encontrarem links importantes como 

listas de produtos ou descrições 

• Certifique-se que as cores de fundo e do texto combinam bem e que o texto é 

fácil de ser lido 

• Mantenha os formulários opt-in ou caixas de assinatura básicas 

• A escrita deve ser gramaticalmente correta e livre de erros 

• Não tente ser fofo porque isso irrita as pessoas que estão tentando encontrar e 

comprar o que precisam e que querem terminar o que estão fazendo o mais 

rápido possível 

• Mantenha o site simples e não deixe que ele pareça muito confuso ou “cheio” 

• Certifique-se de que todos os links do site funcionam corretamente 

Para atrair e manter os clientes, você precisa prestar atenção ao design e à 

funcionalidade do site. 
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13. PARTILHANDO AS NOVIDADES 

Então você se acha pequeno demais para divulgar novidades? Pense de novo! Notas de 

imprensa deveria estar incluídas no marketing da Lei da Atração. É verdade! Você não 

tem que ter uma empresa grande para tirar partido da divulgação de imprensa ou das 

ferramentas virtuais de notícias. Muitos proprietários de negócios pequenos não 

entenderam que a internet nivelou bastante o mercado de várias formas. 

Você se lembra de termos falado sobre o fato de o seu pensamento levar a 

acontecimentos reais? O seu pensamento também pode levar à inatividade. Se você 

está preso a uma mentalidade retrógrada de que as notas de imprensa estavam 

reservadas apenas para os grandes acontecimentos de grandes corporações, então 

você não vai escrever notas de imprensa. 

Mas as notas de imprensa oferecem uma maneira de atrair novos clientes e de 

expandir sua presença na internet. As notas de imprensa se encaixam perfeitamente no 

conceito de pensamento positivo porque elas dizem, “Ei...olhe para mim...e no que eu 

consegui apenas para acrescentar valor em SUA vida!” 

É claro que se você nunca escreveu uma nota de imprensa antes, então a tarefa pode 

parecer um pouco assustadora. Mas existe um grande número de templates gratuitos 

para escrever notas de imprensa que te ajudam com a formatação padrão. Uma coisa 

que você deve saber é que as notas de imprensa seguem um formato único antes de 

serem consideradas pelos meios de comunicação social. 

Uma busca rápida no Google encontrou um monte de templates gratuitos como esse, 

em http://www.ducttapemarketing.com/Instant-Press-Release.htm. 
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O que torna uma nota de imprensa diferente de outros materiais mídia de marketing é 

que a informação é feita para anunciar informações importantes sobre seu produto, 

serviço ou negócio e não deve estar cheia de apelos de marketing. Uma nota de 

imprensa não é um panfleto de vendas. É uma notícia! 

Uma nota de imprensa pode ter uma série de funções em seu negócio. 

• Expandir sua presença  

• Promover sua reputação de qualidade  

• Somar ao seu negócio um sentido de autenticidade  

• Aumentar as vendas de produtos e serviços  

 

Uma nota de imprensa não deve ser um anúncio chamativo de marketing. Você não 

deve colocar imagens, animações baratas ou grandes cabeçalhos (mesmo que se sinta 

tentado a isso!). Resista! Resista! 

A nota de imprensa pode informar aos leitores sobre novos produtos ou melhorias de 

produtos; novos serviços; informação pessoal que melhore a sua reputação; uma nova 

parceria; novas funcionalidades em seu site ou qualquer outra informação que possa 
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interessar às agências de notícias online. Você não tem que esperar por grandes 

acontecimentos para lançar uma nota de imprensa. Você pode lançá-las quantas vezes 

quiser, desde que você tenha algo de interessante para dizer. Desculpe mas...”Compre 

isso”...não serve. 

A nota de imprensa não é algo complicado. É constituída por um cabeçalho, alguns 

parágrafos, uma frase sua e informação de contato. Sim, realmente é simples assim e 

os templates mencionados anteriormente podem te ajudar com o processo. Mas 

existem algumas coisas que você pode fazer que te ajudam a retirar o máximo 

benefício de sua nota de imprensa. 

• Escreva notas de imprensa que os seus clientes se interessem por ler  

• Use muitas das palavras-chave que seus clientes usariam  

• Escreva sobre um tema de forma a que os clientes acreditem que têm que 

aproveitar essa nova oferta ou oportunidade agora mesmo 

• Inclua links para seu site ou blog 

• Acrescente tags (mais sobre esse tópico depois) 

Se você não se sente à vontade para escrever sua própria nota de imprensa, pode 

sempre pagar a alguém para fazer isso por você. Existem empresas de escrita 

ghostwriting como a Exquisite Writing, em http://www.exquisitewriting.com/ que pode 

ajudar por um preço mais baixo. 

Quando já tiver sua nota de imprensa escrita, o que você deve fazer depois? Você quer 

que ela apareça online no maior número possível de locais. Você mesmo pode 

submeter sua nota de imprensa para editores e jornalistas mas você precisa saber a 

verdade. Pode ser difícil divulgar sua nota de imprensa porque a sua vai ser apenas 

mais uma em meio a milhares que são enviadas todos os dias. Na melhor das 

hipóteses, sua nota de imprensa será escolhida pelo serviço de notícias da Google, 

Yahoo ou MSN. 
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Mas existem formas gratuitas de as enviar. Veja esses sites e encontre informações 

úteis e serviços gratuitos de notas de imprensa.  

• Free-Press-Release.com (http://www.free-press-release.com/) 

• 24-7pressrelease (http://www.24-7pressrelease.com/) 

• Free Publicity (www.freepublicity.com) 

• Paul Hartunion’s Free Publicity Information (http://www.hartunian.com/) 

 

Naturalmente que os serviços pagos podem te oferecer uma chance maior de sua nota 

de imprensa ser escolhida por grandes empresas de mídia como Google News. Aqui 

estão algumas que você pode consultar e ver se elas se encaixam em seu verba e 

necessidade. Mas você foi avisado – algumas podem se tornar caras. Quando muito, 

você pode obter algumas dicas e ideias grátis sobre como promover seu negócio. 

• PRWeb (www.prweb.com) 

• PR Newswire (http://www.prnewswire.com/) 

• Internet News Bureau (www.internetnewsbureau.com) 

 

Procure na internet e você pode encontrar empresas acessíveis de notas de imprensa 

como: 

• 99centarticles (http://www.99centarticles.com/press_release_package.html) 

 

Você também pode montar uma página virtual de notícias em seu site ou blog. Leitores 

ou visitantes podem clicar em um link que os leve a um local onde você tenha todo seu 
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material de relações públicas. Poderia ter fotos, notas de imprensa anteriores, 

anúncios e links para sites de notícias que publicaram suas notas de imprensa.   

Em muitos e-books de internet marketing que são focados em negócios pequenos 

funcionando com verbas limitados, o assunto das notas de imprensa é ignorado. No 

entanto, as notas de imprensa e as páginas virtuais de notícias são excelentes formas 

de atrair clientes. Não é sobre isso que trata a Lei da Atração – encontrar e manter 

clientes? 

Mas as notas de imprensa também oferecem outra vantagem. Elas podem te ajudar a 

humanizar o seu negócio online através de frases e descrições de sua especialidade. As 

pessoas podem te conhecer melhor e aprender a confiar em você. Isso é o marketing 

da atração no seu melhor! 
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14. A CAUDA LONGA 

Este capítulo sobre o marketing da Lei da Atração fala sobre A Cauda Longa que foi 

descrita pela primeira vez em um artigo da revista Wired, escrito por Christ Anderson. 

Uma das características da internet é que todos têm oportunidades, mas a gigantesca 

dimensão do ciberespaço assusta algumas pessoas que seriam empreendedores ideais. 

No fundo é uma faca de dois gumes. A acessibilidade da internet apela a milhões de 

pessoas que querem gerenciar seus próprios negócios, mas a sua enorme dimensão e 

complexidade pode fazer com que ela pareça o lugar ideal apenas para pessoas que 

tenham muito dinheiro para investir em sites elaborados e estratégias de marketing 

caras.  

Este capítulo pretende te mostrar como quebrar esse mercado difícil de controlar em 

um mercado específico de modo a que o internet marketing seja focado e econômico. 

O artigo A Longa Cauda é usado como referência. Esse artigo foi transformado em um 

livro que possui ótimos conselhos para todos os publicitários na internet – grandes e 

pequenos. 

O marketing da Lei da Atração diz que devemos dar aos consumidores o que eles 

querem sob a forma de produtos ou serviços e complementar com um ótimo 

atendimento ao cliente. Mas você tem que recuar e começar do começo. Quem é o 

cliente? 

É aqui que muitas vezes os pequenos empreendedores iniciam seu insucesso. Se você 

diz que seus clientes são “toda a internet” ou “todo mundo” então você não entende 

marketing. Os clientes que você quer atrair devem ser especificamente definidos, pois 

você ainda terá milhões para atender, potencialmente. 

Mas e o que é isso sobre A Cauda Longa? Aqui está de forma resumida. Em 

www.thelongtail.com/about.html você pode ler: 
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A teoria dA Cauda Longa é de que nossa cultura e economia estão cada vez 

mais se afastando do foco em um número relativamente baixo de cliques 

(produtos e mercados populares) no topo da curva de demanda, em 

direção a um número maior de nichos na cauda. Conforme os custos de 

produção e distribuição caem, principalmente online, existe agora uma 

necessidade menor de juntar produtos e clientes dentro de um tamanho 

único de recipiente. Num panorama sem as restrições físicas de espaço em 

prateleiras e outras complicações de distribuição, produtos e serviços 

especificamente orientados para certos consumidores podem ser tão 

atrativos economicamente quanto a tarifa convencional. 

 

 

 

 

(http://www.tushar-mehta.com/excel/charts/normal_distribution/) 

 

O que diabos isso significa para uma pessoa de negócios da internet com um verba 

limitado? Significa oportunidade! As palavras-chave são “nichos” e “especificamente 

segmentado”. 

 

Em termos práticos isso significa que você não tem que competir com os gigantes que 

fazem marketing e que ganham 80% de seus rendimentos vendendo 20% dos 
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produtos. Você pode chegar nas partes mais insignificantes da tabela e encontrar um 

nicho de mercado. A Cauda Longa diz que 98 por cento dos produtos vão ser 

comprados. 

 

Em outras palavras, você pode definir um pequeno nicho de mercado para se focar e 

então se concentrar nele. Segundo a Lei da Atração, aquilo em que você se foca é o que 

você sabe. Se concentre em um perfil de cliente cuidadosamente definido e então 

venda para esse mercado. 

 

Em A Cauda Longa, uma das mensagens principais é a de que existe um enorme 

mercado que ainda não foi servido e que está cheio de clientes procurando por livros 

impressos em 1898 ou música da era Big Band ou filmes de John Wayne ou livros de 

culinária impressos por grupos de igreja ou utensílios de sal e pimenta colecionáveis ou 

qualquer outra coisa que você possa pensar. 

 

Se você pensar nisso, o eBay é um precursor do conceito de marketing na internet para 

um determinado nicho. Quando você coloca algo para venda no site você tem que 

escolher uma categoria muito definida como música = CDs =gravações anteriores a 

1965 = Motown = cantoras femininas = blues e por aí vai. 

A teoria A Cauda Longa diz que a melhor estratégia de marketing é focar nos clientes 

que ainda não foram servidos em vez do mercado convencional. Em vez de bater de 

frente com gigantes como Amazon, Radio Shack ou iTunes, você pode atender um 

mercado que não está sendo bem servido ou não é servido de todo. Decida o que você 

quer vender, defina o nicho de mercado e crie um conteúdo perfeitamente adequado 

para atrair esse cliente especificamente definido.  

Para definir um mercado mal servido você deve primeiro fazer algumas pesquisas. 

Pesquise no Google o produto ou categoria de serviço geral. Por exemplo, procure por 

“fitness” e se prepare para ver milhões de páginas de sites. Agora comece a dividir o 

fitness em categorias menores. Que tal “em forma após os 50 anos” e então “mulheres 
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e forma após os 50 anos” e então “mulheres em forma após os 50 anos que não podem 

ir ao ginásio” e então “mulheres em forma após os 50 anos que não podem ir ao 

ginásio e precisam de personal training” e por aí fora. Conforme você define o seu 

mercado, o perfil do cliente se torna cada vez mas claro.  

Existe uma grande diferença entre oferecer serviços de personal training para todo 

mundo e oferecer serviços ao domicílio de personal training para mulheres acima de 50 

anos que precisam de horários flexíveis. 

Um dos conceitos discutidos em A Cauda Longa é o fato de que os clientes podem 

agora se conectar uns com os outros. Antes do intenso marketing na internet, os 

clientes tradicionais não interagiam de fato. Agora eles podem trocar informações, 

ideias, comentários, críticas, revisões de produtos e muito mais. Isso significa criar 

pequenas comunidades online ativas que se ajudam mutuamente no marketing através 

de fóruns, salas de bate-papo, mídias sociais e mais.  

O pequeno empreendedor de internet marketing tem um mundo de oportunidades. Se 

você consegue pensar em algo então existe um mercado de clientes esperando. É 

sobre isso que trata o marketing da Lei da Atração! 
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15. NÃO ESCREVA SOBRE SEUS PRODUTOS 

Anteriormente nós discutimos a importância da escolha de palavras e do branding em 

internet marketing. Mas agora vamos falar um pouco sobre usar conteúdo online que 

não é um argumento de vendas mas serve para levar clientes ao seu site ou blog. 

Uma das melhores formas de atrair pessoas para seu negócio é se apresentar como um 

especialista. Você pode se tornar um líder em determinado tema. Se você seguiu sua 

paixão como sugerimos então provavelmente você é um grande conhecedor em seu 

ramo de interesse. Existem muitos profissionais por aí que nunca partilham o que 

sabem. De fato, muitos deles sequer se vêm como especialistas apesar de serem! 

Por exemplo, talvez você seja um especialista em Conder Tokens, aquelas que você 

encontra na Conder Token Gallery, em http://www.wnccoins.com/0029.htm. As 

moedas foram fabricadas no final do século XVIII e existe um mercado de nicho de 

colecionadores fascinados pelas moedas. Eles compram, trocam e vendem as moedas 

regularmente e estão sempre ansiosos por novidades sobre o mercado de moedas 

Conder. Os colecionadores e investidores gostam de partilhar novidades sobre a 

descoberta de moedas, 

falsificações e classificações 

das moedas. 

Se você for um especialista 

em moedas Conder e possui 

um negócio de moedas, 

então você tem a 

oportunidade perfeita para 

promover seu negócio ao 

não escrever sobre seus 
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produtos. Sim...você leu certo. Em vez de escrever sobre os produtos que tem para 

vender, você vai escrever sobre colecionismo de moedas  ou sobre várias moedas 

Conder do ponto de vista de um profissional. Você vai ajudar as pessoas a resolver 

problemas, a encontrar informação e explicar como evitar a compra de moedas 

falsificadas. 

Aquilo sobre o qual você não escreve é o seu negócio. Seus tópicos devem ter uma 

aplicabilidade abrangente ao mercado desse nicho. Você pode fornecer essa 

informação de várias maneiras. Continuando com as Conder Coins como tema, você 

pode: 

• Escrever e-books por tópicos – uma pequena brochura virtual em formato PDF 

que debata Conder Coins (os clientes têm que comprar a versão completa) 

• Publicar newsletters – páginas cheias de informação que você pode usar em seu 

site ou fazer link para o conteúdo do seu blog relacionado a tópicos relativos às 

moedas  

• Postar vídeos online com palestras interessantes sobre moedas específicas ou 

com caráter educativo  

 

• Comece um blog – um blog recheado de informações sobre as ConderCoins que 

permita que os visitantes deixem comentários 

• Escreva artigos – e poste em sites ezine 
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• Deixe comentários em blogs e fóruns sobre o assunto que publiquem seu nome 

 

O objetivo de postar esses itens online é estabelecer sua reputação como um 

especialista. Você vai incluir seu nome e links para seu site ou blog mas você não vai 

tentar vender nem publicitar nada. Quanto mais o seu nome for espalhado e estiver 

associado a um tema, mais clientes você vai atrair para seu site. 

Essa é uma excelente estratégia de marketing de atração. É grátis ou muito barata e vai 

atrair o tipo de cliente que vai comprar seus produtos ou serviços. No capítulo anterior 

falamos de marketing de nicho. Bem, aqui está uma forma de chegar a esse nicho de 

mercado. 

Quanto mais você posta online, melhor MAS o material deve ser de alta qualidade. 

Você não pode escrever um conteúdo de fraca qualidade e esperar que as pessoas te 

respeitem. A informação deve ser bem pesquisada e ter valor. Você deve ler uma 

variedade de blogs para descobrir quais problemas as pessoas estão tendo e então 

oferecer soluções. Isso vai chamar a atenção das pessoas rapidamente. 

Conteúdo bem pensado postado online é outra forma de marketing da Lei da Atração. 

É simples de fazer e é certo que isso vai atrair as pessoas em seu nicho de mercado. 
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16. A OPORTUNIDADE DAS PALAVRAS-CHAVE 

Você certamente já ouviu falar de palavras-chave e não vamos falar sobre informações 

que você provavelmente já conhece. É suficiente dizer que as palavras-chave são 

usadas pelos motores de busca de várias formas para conseguir os resultados da 

pesquisa. Palavras-chave estão presentes em sites, em artigos, em blogs e em 

campanhas publicitárias. O objetivo é fazer com que seja fácil para os browsers te 

encontrarem. 

O que muitas pessoas novatas em internet marketing não sabem é que existem várias 

ferramentas gratuitas disponíveis online que te ajudam a marcar as palavras-chave 

mais frequentemente usadas pelos usuários de internet. Isso pode te ajudar a escrever 

conteúdo que seja notado usando frases e palavras que seus clientes estão usando. 

O marketing da Lei da Atração se foca em tirar proveito de tudo o que possa atrair os 

clientes. Aqui estão exemplos de três ferramentas de localização de palavras-chave que 

você deveria usar frequentemente para refinar sua escrita de conteúdo. 

O primeiro exemplo é Wordtracker. Temos duas screenshots a seguir a essa explicação. 

A segunda imagem mostra os resultados.  

 

(Imagem 1 de 2: Acessado em http://labs.wordtracker.com/keyword-questions) 
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Na segunda tela você vê os 10 primeiros resultados obtidos após inserir a palavras 

“marketing” na caixa de pesquisa. Os resultados vão listar as 100 principais questões 

que as pessoas digitam usando a palavra-chave que você introduziu. Neste caso, a 

principal questão é “O que é marketing?” 

Agora você já sabe como atrair clientes interessados em aprender sobre marketing. 

Você vai responder à questão em artigos, blogs, em sua newsletter e por aí em diante. 

Você deve ter percebido por essa altura que o marketing da Lei da Atração envolve 

fornecer valor aos clientes, ajudando-os a resolver problemas.  

 

 

(Imagem 2 de 2: Acessado em http://labs.wordtracker.com/keyword-questions/questions?seed=marketing) 

 

Na próxima ferramenta de palavras-chave chamada KWMap, você simplesmente 

introduz uma palavra-chave e ela te mostra as palavras-chave relacionadas em forma 

de imagem e lista. Tirar proveito de ferramentas como essas tiram a adivinhação do 

processo de decisão sobre quais as palavras que os clientes usam quando buscam 

informações sobre um determinado produto ou serviço. 
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Na verdade, as ferramentas de procura de palavras-chave são como sessões de 

brainstorming. Não só você obtém informações sobre palavras-chave como também 

consegue novas ideias para usar quando você estiver trabalhando no marketing. 

 

(Acessado em http://www.kwmap.com/marketing.html) 

 

Então existe a ferramenta Google AdWords para encontrar palavras-chave. Você já 

sabia que o Google estaria na lista porque é o maior motor de busca, suportado por 

uma extensa pesquisa. É gratuito e fácil de usar. Funciona de forma similar às outras 

ferramentas de palavras-chave. Escolha uma palavra, a introduza na caixa de pesquisa 

e deixe o software fazer a pesquisa da palavra-chave por você. 
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(Acessado em 

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none) 

Existem também empresas de rastreio de palavras-chave que cobram por seus 

serviços. 

• Wordze (http://www.wordze.com) 

• Wordstream (http://www.wordstream.com/keyword-discovery-tool) 

 

Palavras-chave sempre vão desempenhar um papel importante em internet marketing. 

Elas são as palavras que atraem as pessoas que vão comprar seus produtos ou que vão 

precisar dos seus serviços. Conforme você for usando as ferramentas de rastreio de 

palavras-chave, você pode desenvolver uma lista de palavras que você irá usar de 

forma regular quando estiver escrevendo qualquer tipo de conteúdo. 

Por outras palavras ... atraia com as palavras! 
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17. SOU TÃO BONITA…OH TÃO BONITA! 

Se você tem mais de 50 anos ou gosta de assistir a peças musicais, então você se 

lembra da música “I Feel Pretty” (“Me Sinto Bonita”), de West Side Story. 

Me sinto bonita,  

Oh, tão bonita,  

Me sinto bonita e graciosa e inteligente!  

E tenho pena  

De qualquer garota que não seja eu esta noite.  

 

Me sinto charmosa,  

Oh, tão charmosa  

É impressionante como me sinto charmosa!  

E tão bonita  

Que mal posso acreditar que sou real.  

 

Veja aquela garota bonita naquele espelho ali:  

Quem pode ser aquela garota atraente?  

Um rosto tão bonito,  

Um vestido tão bonito,  

Um sorriso tão bonito,  

Um eu tão bonito!  

 

Me sinto deslumbrante  

E arrebatadora,  

Tenho vontade de correr e dançar de alegria … 
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É difícil não esboçar um sorriso ao ouvir essa música. A personagem Maria está se 

sentindo muito bem com ela mesma enquanto canta sobre seu novo namorado. 

Quando as pessoas têm amigos e boas notícias elas querem partilhar isso com os 

outros. Quando outras pessoas nos fazem sentir bem com nós mesmos nós queremos 

partilhar isso também. Então é realmente de admirar que ferramentas online de mídias 

sociais tenham crescido com tanta força? 

Você pode parecer ser tão bonito ou engraçado ou adorável ou qualquer outra coisa 

quanto queira, quando posta fotos de você online. E você pode falar para seus amigos 

sobre as coisas boas que acontecem em sua vida. Agora converta essa interatividade 

social em interatividade social com um propósito de negócio e você estará usando o 

marketing da lei da atração.  

É muito mais fácil atrair pessoas quando você consegue personalizar sua presença na 

internet. A comunicação social não é apenas popular. É um fenômeno de popularidade. 

Considere as estatísticas de 2009 apresentadas em um Relatório Branco pela empresa 

de pesquisas ComScore (http://www.comscore.com/). 

 

A Interatividade Social Permanece uma das Principais Atividades Web em 

2009 

A interatividade social continuou a crescer em 2009, com cerca de 4 em 5 

usuários de internet que visitaram um site de redes sociais em Dezembro 

de 2009. A atividade equivale a 11% de todo o tempo gasto online nos 

E.U.A. fazendo dela uma das atividades mais participativas da internet. 

Surgem o Face-book e Twitter, MySpace Muda o Foco para o 

Entretenimento 

2009 provou ser um ano marcante no mercado de redes sociais nos E.U.A., 

com o líder de categoria Facebook e o iniciante Twitter revelando um 

crescimento na ordem dos três dígitos. O Facebook surgiu na primeira 
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posição entre as redes sociais pela primeira vez em Maio e continuou seu 

crescimento ao longo do ano, terminando o mês de Dezembro de 2009 

com 112 milhões de visitantes, um aumento de 105% ao longo do ano. O 

Twitter terminou o ano com cerca de 20 milhões de visitas em seu site, um 

aumento face aos 2 milhões de visitantes no ano anterior. Muito do 

espetacular crescimento do Twitter aconteceu nos primeiros meses de 

2009, aumentando de 4 milhões para 17 milhões de visitantes entre 

Fevereiro e Abril. Por outro lado, o líder da categoria em 2008, MySpace, 

viu uma queda em seus utilizadores, no entanto um novo foco estratégico 

em conteúdo de entretenimento está mostrando sinais de sucesso já que 

o MySpace cresceu 92% no ano passado. 

 

Vejamos...4 em 5 usuários de internet equivalem a 80%! Aproximadamente 80% de 

todos os usuários de internet visitaram o Facebook, Twitter, MySpace ou outro site de 

redes sociais como LinkedIn, Squidoo e SecondLife. Isso é um crescimento enorme e 

uma prova de que a mídia convencional não é o único atacante na luta do marketing. 

Você pode chegar aos seus clientes atuais ou potenciais sem que haja ninguém no 

meio interceptando a sua mensagem.   

As redes sociais são o marketing da Lei da Atração no seu melhor. Com as mídias 

sociais você pode partilhar sua visão positiva da vida; seu desejo honesto de querer 

ajudar outras pessoas na mesma posição; sua visão alegre sobre seus produtos ou 

serviços; mostre sua paixão pelo se negócio; e divirta-se. Crie um grupo de clientes que 

leram sua página de mídia social ou seus tweets e mantenha contato constante com 

eles. 

A mesma regra se aplica. A informação que você disponibiliza em seus sites de mídia 

social devem: 

• Tenha informação de valor para seus clientes (marque-os!) 
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• Seja honesto (nada de fotos suas de 20 anos atrás a menos que referenciadas 

como tal) 

• Não seja demasiado comercial (afinal, este é um site social) 

• Construa sua marca 

• Crie e mantenha uma reputação sólida 

• Tenha conteúdo sólido 

• Demonstre interesse verdadeiro na comunidade online 

• Promova sua especialidade 

• Encoraje os visitantes de sua mídia social a entrarem em contato com você 

 

As mídias sociais te oferecem uma excelente oportunidade para fazer com que as 

pessoas falem sobre seu negócio de forma positiva. A Lei da Atração diz que você deve 

manter o foco naquilo que quer e isso vai se tornar uma realidade. Mantenha o foco 

em tudo o que você adiciona em seu Facebook ou outro site de mídia social e isto é 

uma ferramenta de marketing que pode levar até você clientes interessados que já 

viram sua página. 

Use as mídias sociais de forma sensata e deixe a Lei da Atração trabalhar por você! 

Aqui está um exemplo de uma página de Facebook criada para um negócio, no caso a 

Starbucks, para te inspirar! 
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(acessado em http://www.face-book.com/Starbucks) 

 

Anteriormente nesta discussão foi referido o marketing social. Infelizmente o 

marketing social ganhou uma má fama ao longo dos anos devido ao uso indevido do 

mesmo. Mas o marketing social tem ganho uma boa reputação novamente graças a 

sites como Face-book e LinkedIn.  

Os sites de mídias sociais estão comunicando no seu melhor. O marketing social não é 

um negócio propriamente dito. É um método de partilhar informações ou de distribuir 

serviços. Existem muitas empresas de confiança que vendem tanto online como offline 

usando um sistema de estratégias de marketing social. Empresas como Herbalife, Avon 

e muitas outras são empresas de marketing social que estão no negócio há muito 

tempo. 

Então quando alguém te diz que você deve usar o marketing social para expandir o se 

negócio, não tem nada de errado com isso. Na verdade, você quer que o marketing 
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social funcione para você. Quando você bloga, cria uma página no facebook ou convida 

amigos, ou quando pede para sua mãe comprar alguma coisa e convencer a amiga dela 

a comprar também – você está fazendo marketing social! 
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18. STUMBLE, DIGG OU DELICIOUS? 

 

Esse e-book sobre marketing da Lei da Atração seria omisso se não te apresentasse 

alguns sites sociais diferentes. Esses são sites de informação/partilha de notícias e 

bookmarking que você pode personalizar. Você pode personalizar reportagens, artigos, 

sites, imagens, fotografias e tudo mais. Os sites classificam a informação fornecida 

baseados nos votos dados pelos outros usuários. Quando você a solicitar, a informação 

que você pediu é fornecida através das tags, marcadores ou outros indicadores 

favoritos. 

Esses sites são chamados bookmark (marcador de livro) e/ou sites de notícias sociais 

porque eles te permitem salvar e partilhar links para outros sites ou informação 

disponível na internet que seja de seu interesse. Você pode usar esses sites para 

aumentar o interesse em você ou em seu negócio, mas eles são excelentes ferramentas 

para aprender o que interessa os usuários de internet e o que chama a sua atenção. 

Mesmo as tags que outras pessoas associam a seus bookmarks são informações úteis 

de marketing. 
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StumbleUpon (http://www.stumbleupon.com/) 

 

O StumbleUpon permite que você partilhe sites e você pode incluir o seu próprio site. 

Você indica suas preferências pessoais e então indica que quer usar o Stumble. O site 

mostra páginas previamente recomendadas por usuários de Stumble que satisfazem 

seus critérios. Você classifica os sites e os partilha. Você também pode fazer 

comentários.  

Essa é uma ótima maneira de localizar muita informação de marketing e te deixar 

atualizado sobre o que os usuários experientes de internet estão buscando. A 

mostragem de páginas web pode te poupar o tempo de rever os resultados dos 

motores de busca. Como diz o site do Stumble, “A informação na internet muda 

rapidamente. StumbleUpon é uma abordagem dinâmica para manter no topo dessa 

piscina de conhecimento em constante evolução. StumbleUpon filtra através da vasta 

quantidade de informação na internet diretamente para os usuários sobre sites de alta 

qualidade que são relevantes para seus interesses pessoais.” 

DIGG (HTTP://ABOUT.DIGG.COM) 

O Digg é muito semelhante ao StumbleUpon. Você envia vídeos, reportagens e 

imagens e todos os outros membros podem votar dando um “Digg” (dig=curtir). Você 

curte...entendeu? É tipo uma expressão antiga para uma atividade de mídia social 
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moderna. Os membros votam no material enviado e também podem fazer 

comentários. Quando uma determinada submissão ganha votos suficientes, ela 

aparece na página principal do Digg. Você pode conectar sua página Digg com o 

Facebook. 

 

 

 

 

Aqui está uma captura de tela da homepage do Digg. Repare nos envios da primeira 

página e no número de curtidas que o Diggs captou. Esses são votos dos membros. 

 

DELICIOUS (WWW.DELICIOUS.COM) 

Esse é outro site bookmark onde você pode submeter seus itens favoritos da internet. 

Você vota naqueles que gosta mais e eventualmente eles “aparecem” no topo como os 

mais populares à medida que novos votos forem registrados. Você pode organizar seus 
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sites bookmark baseado em suas preferências e tornar muito mais fácil de ficar a par 

dos sites que você gosta ou que precisa de acessar frequentemente. 

 

 

 

Todos os sites de bookmark e mídias sociais te deixam marcar seus bookmarks. Uma 

tag é uma palavra-chave que permite que as outras pessoas encontrem os bookmarks 

que você criou. Você pode vincular múltiplas tags a um bookmark. 

Existem outros sites de partilha de informações sociais mas esses são três dos maiores. 

  

http://afiliadoexpert.net/
http://afiliadoexpert.net/


Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

 

Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

89 

 

 

19. FALE PARA O MUNDO 

Quando você trabalha com um negócio na internet, você não 

fala apenas para as pessoas online. Você fala para o mundo. 

Bem...você tem que marcar sua presença de quantas maneiras 

for possível. Você tem uma verba limitada de 

marketing...eh...nenhuma verba de marketing? Tudo bem 

porque você pode dizer para o mundo sempre que puder que 

você tem um negócio, um ótimo produto e um desejo de dar valor às pessoas em troca 

de algum do dinheiro delas. 

Toby Keith canta uma música bem-humorada chamada “I Wanna Talk About Me” 

(“Quero Falar Sobre Mim”). O refrão é assim: 

Quero falar sobre mim  

Quero falar sobre eu 

Quero falar sobre o número um 

Oh eu mesmo, eu  

O que penso, o que gosto, o que sei, o que quero, o que vejo 

Gosto de falar sobre você-você-você, normalmente, mas ocasionalmente  

Quero falar sobre mim-- 

Quero falar sobre mim  

Se você é como a maior parte das pessoas, foi criado para ser humilde e para não falar 

sobre si mesmo. Bem, jogue essas lições pela janela quando estiver fazendo marketing 

na internet. Agora não é hora de ser humilde. Claro, você quer falar sobre ‘você’ mas 

de forma profissional, energética e alegre. 
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Como você transmite sua presença? Anteriormente falamos sobre algumas formas de 

te tornar num especialista. Mas aqui estão mais algumas formas de usar o marketing 

da Lei da Atração quando estiver operando com uma verba limitada.  

• Adicione uma assinatura e mensagem sobre seu negócio a todos os emails, 

documentos, comentários e qualquer coisa que você envie 

• Tente postar mensagens regulares no fórum de discussão www.usenet.com 

• Participe em fóruns e partilhe com regularidade 

• Crie um blog e deixe comentários em blogs de outras pessoas 

• Participe em salas de bate-papo e comece a falar sobre você, mostre sua 

experiência sobre um assunto ou mencione seu negócio e produtos 

• Submeta o seu site a múltiplos motores de busca como Google, Yahoo e MSN 

• Comece publicitando hoje de graça! 

o Free Classified Links (www.freeclassifiedlinks.com) 

o Buy-Sell-Bid (www.buysellbid.com) 

o Classified club (www.classifiedclub.com) 

o Build Traffic Banner Exchange (http://www.buildtrafficx.com/) 

o Free E-Zine Directory (www.free-ezine-directory.com) 

• Promova seu site com atividades offline (ex. Ir a seminários, distribuir cartões de 

visita, colocar panfletos onde for apropriado e por aí fora) 
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A questão é que você pode fazer muito com pouco se tiver a atitude certa.  É 

exatamente isso que envolve a estratégia de marketing da Lei da Atração. Você nunca 

vai atrair tráfego para seu site se você ficar de braços cruzados esperando por um 

milagre. Ser focado no sucesso significa ser determinado, ter ideias para marketing de 

sucesso e então agir de acordo com essas ideias. 

 

20. PENSE ‘E’ EM VEZ DE ‘OU’ 

 

 

 

 

Se você consegue ganhar dinheiro vendendo produtos ou serviços, então ótimo. Mas 

se você consegue ter mais de uma fonte de renda, ainda melhor. Nós já falamos sobre 

como o marketing, relações públicas e atendimento ao cliente estão agora todos 

agregados em uma única embalagem. Você pode fazer essa embalagem de modo a que 

gere lucro de várias formas. 

O objetivo é que você pense em termos de ganhar dinheiro de várias formas diferentes 

em vez da abordagem tradicional de faça-uma-venda-de-cada-vez. Uma única fonte de 

renda e algo tão ultrapassado que você nem acredita. E é assim que muita gente tende 

a abordar o internet marketing.  

Chama-se o pensamento do ‘ou’.  Funciona assim: vou leiloar itens no eBay ou vou 

iniciar um negócio de venda de produtos pela internet ou vou promover um e-book em 

um blog ou… Você já entendeu. 

A direção da mudança a procurar não é em quatro 

dimensões: ela está se aprofundando naquilo que você é, 

onde você está, que nem aumentar o som no amplificador. 

-Thaddeus Golas, escritor ” 

“ 
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Eis como funciona o marketing de atração: vou 

começar um site e começar um blog que esteja ligado 

ao meu site e abrir uma loja no Ebay que também 

esteja ligada a meu site e me juntar a um programa 

de afiliados e criar um consórcio. Se você quer ter 

sucesso e ganhar mais dinheiro do que pensou ser 

possível, é importante aproveitar as ferramentas de 

rendimento financeiro que a internet oferece.      

Não faça marketing da maneira ‘ou’. Faça da forma ‘e’! Atraia o maior número possível 

de pessoas das mais variadas formas possíveis. É assim que você tira proveito de todo o 

potencial da internet.       
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21. VOCÊ É RESILIENTE? 

 

 

 

 

Existe um livro chamado Resultados e ele analisa várias organizações e suas culturas. O 

livro foi escrito por Gary L. Neilson e Bruce A. Pasternack (Crown Business, 2005). O 

propósito do livro é identificar a personalidade e as características de vários negócios. 

Eles são descritos como: 

• Passivo-agressivo – nada muda 

• Trancos e barrancos – vai em múltiplas direções 

• Ultrapassada – não aceita facilmente a mudança 

• Supergerenciada – verifica com tanta frequência que não faz qualquer trabalho 

de fato 

• Em cima da hora – sempre com pressa e nunca está preparada 

• Precisão Militar – dificuldade em lidar com a mudança 

• Resistente – flexível e vanguardista 

Como dono de um negócio na internet, você se depara com a escolha da atitude e 

abordagem que você vai tomar para assegurar o seu sucesso. Grande parte do sucesso 

de qualquer organização se liga à sua capacidade de resiliência. Se você começar um 

Não chega ter uma boa mente; o 

principal é usá-la bem.  

-René Descartes ” 

“ 
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negócio e dizer para si mesmo desde o início que ele vai falhar...então provavelmente 

ele irá. 

Se você faz marketing na internet e tenta se escapar sempre 

que é introduzida nova tecnologia, e não termina o que 

começou ou desiste com facilidade, então você 

provavelmente irá falhar. 

 

Por outro lado, se você não aprender a se adaptar à 

tecnologia que pode beneficiar o seu negócio de acordo com as preferências do 

mercado, então provavelmente você irá falhar. 

 

Você pode supergerenciar o seu negócio até à morte; nunca definir quaisquer 

objetivos; ou se recusar a adaptar aos mercados da internet. Você vai provavelmente 

falhar. 

 

Então grande parte do sucesso depende do marketing da atração. O sucesso começa 

na cabeça. O livro A Organização Resiliente é um livro de administração de negócios. 

Não foi escrito como um livro de marketing da Lei da Atração. Por isso é maravilhoso 

que a descrição da organização resiliente comece com linhas que poderiam ter sido 

retiradas de Pense e Fique Rico. 

Empresas resilientes se referenciam a si mesmas – não que estejam contra 

os outros em seu ramo, mas contra os limites teóricos da imaginação 

humana. Eles acreditam que qualquer coisa que possa ser pensada pode 

ser feita. (pág. 213) 
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Empresas resilientes não seguem tendências. Elas não sucumbem perante 

as novidades dos negócios ou a Wall Street. Pelo mesmo princípio, 

empresas resilientes são aceitam o status quo como um artigo de fé 

simplesmente porque “é assim que sempre foi feito.” Eles traçam um 

percurso estratégico baseado em seus melhores instintos e informação e 

eles permanecem no percurso enquanto sua própria inteligência de 

mercado o validar. (pág. 219) 

 

Organizações resilientes não ignoram rodas defeituosas; elas ouvem e 

aprendem. Organizações resilientes atuam sobre as reclamações e acabam 

fazendo mudanças positivas na organização que resultam no benefício 

comum, não apenas do queixoso. (pág. 230) 

 

 

Como você pode observar por esses excertos, a Lei da Atração 

está entranhada nos livros de administração de negócios 

apesar desse termo não ser usado. Um negócio resiliente pega 

em ideias formadas na mente e acredita de fato que elas 

possam se tornar realidade. Usando seus instintos, donos de 

negócios de sucesso enfrentam os desafios do marketing com 

uma atitude positiva. E as queixas dos clientes são vistas como 

oportunidades de melhorar o atendimento ao cliente em vez de ficar na defensiva. De 

fato, um negócio um negócio que responda rápida e eficazmente às queixas do 

atendimento ao cliente tem chances de se tornar um “herói” aos olhos de seus 

consumidores.  
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Então o marketing da Lei da Atração diz que você deve ser resiliente, focado no cliente 

e positivo. Essas três qualidades te levarão ao sucesso. 
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4 

MANTENHA OS CLIENTES INTERESSADOS 

Ideias isoladas das ações nunca se tornam maiores do que as células cerebrais que 

ocupam. (Arnold H. Glasgow) 

 

 

 

As estratégias de marketing da Lei da Atração têm um principal objetivo: Encontrar 

clientes! Você lembra do desenho Onde Está Wally? Em que o personagem se esconde 

por todos os lugares? Esse é o seu objetivo: encontrar clientes online e convencê-los a 

comprar de você por diversas vezes. Os clientes são como o Wally...eles podem estar 

escondidos em qualquer parte. Eles podem estar em outro site ou escondidos atrás de 

uma conta de e-mail, apenas para citar alguns lugares. O seu trabalho é encontrar o 

máximo de clientes possível usando um programa de marketing de atração bem 

delineado. 
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Desenvolver uma longa lista de e-mails pré-selecionados é importante. A lista de e-mail 

pode ser usada de várias formas para promover seu site e também o que você tem 

para vender. Você pode construir um site ou um blog e depois descobrir que não tem 

visitantes ou leitores. Isso é verdade, para que você saiba. É por isso que muitas das 21 

coisas que você pode fazer para expandir seu negócio na internet envolvem atrair 

pessoas para o seu site e convencê-las a deixar informações de contato. 

Mas com a lista definida, você pode então usá-la de várias maneiras para fazer o 

negócio funcionar. Enviar vários e-mails informativos é uma delas. Você pode também 

aumentar sua lista de contatos pedindo para as pessoas em sua lista de e-mail que 

repassem a mensagem para seus amigos. Você pode comprar ou alugar listas de e-

mails também. 

Existem muitas ferramentas que não foram discutidas nesse e-book. Não que elas não 

sejam importantes – nós apenas nos concentramos nas estratégias de marketing da Lei 

da Atração. Essas são as estratégias que se baseiam em ser focado e oferecer maneiras 

de humanizar e personalizar sua presença na internet. As pessoas ficaram fascinadas 

pela internet e por muitos anos elas não fizeram questão de usar algumas coisas como 

o contato pessoal e até mesmo algum atendimento ao cliente. 

Mas a tecnologia mudou isso porque agora existem inúmeras formas de se conectar 

com os clientes. Por exemplo, nós não falamos sobre podcasting. 

Podcasting se refere a um arquivo de áudio e/ou vídeo que 

está ligado a um serviço de assinatura. O podcast é atualizado 

regularmente e novos arquivos podem ser baixados pelos 

clientes a qualquer altura. Os downloads podem ser feitos para um computador ou 

aparelho celular. Normalmente você pagaria a alguém para hospedar seus arquivos de 

áudio caso você tivesse atualizações frequentes. O serviço de assinatura 

automaticamente abastece o novo conteúdo que você cria. 

Um podcast de áudio/vídeo dá aos seus clientes a chance de escutarem a sua voz e de 

verem você falando o que faz de você um ser humano de verdade então você deixa de 
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ser um simples dono de site anônimo. Podcasts podem ser uma ferramenta bastante 

eficaz para tornar os clientes conectados ao seu negócio. 

Sobre o que você falaria nos podcasts? Você pode falar sobre qualquer coisa. Você 

pode falar sobre notícias do ramo ou novos produtos ou entrevistar convidados. 

 

O blogging foi mencionado várias vezes ao longo dos temas relacionados ao marketing 

da Lei da Atração. Blogging é outra forma excelente de deixar que as pessoas te 

conheçam a um nível mais pessoal. Os blogs originais nada mais eram do que weblogs 

ou jornais online. Os blogs atualmente são ferramentas de marketing de grande porte. 

Você pode escrever conteúdo, adicionar fotos, inserir vídeo e colocar links para seu 

site.  

Quando você escreve um blog com um objetivo de negócio, você quer que eles soe 

profissional mas existe uma maior margem de manobra no que se refere à 

personalidade que pode ser acrescentada a ele. Seus temas podem abranger 

informação de interesse para o se nicho de mercado, tendências do ramo ou 

comentários sobre reportagens noticiosas. Você pode ajudar pessoas a obter respostas 

para certas questões ou oferecer soluções para problemas. 
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Existem ainda mais ferramentas de marketing disponíveis. Você pode oferecer 

seminários online ou e-books, por exemplo. E existe também a otimização dos motores 

de busca. 

Sim...a internet agora oferece dezenas de oportunidades de marketing, mas elas não 

significam nada a menos que você também ofereça um ótimo atendimento ao cliente. 

Fornecer um excelente atendimento ao cliente é uma forma de ganhar uma boa 

reputação e manter os clientes por bastante tempo.  

Por exemplo, usuários experientes de internet não se contentam com sites que não 

oferecem pelo menos PayPal ou outros meios de pagamento online. Os tempos de 

enviar pagamentos pelo correio ainda não se foram mas não falta muito. 

As pessoas aprenderam que se um site é muito complexo para se utilizar eles podem 

fazer outra pesquisa e encontrar centenas de outros vendedores que mostram um 

logotipo do Best Business Bureau. A menos que você tenha um produto único, os 

clientes da internet têm várias outras opções que são facilmente acessíveis com alguns 

cliques. Uma pesquisa orgânica é aquela que produz resultados gerados por meio de 

algoritmos. 

Você deve ter ouvido falar de rastreadores da web e mineração na web. Quando um 

cliente digita algo do tipo “encontrar hotéis baratos na Flórida”, o motor de busca 

extrai conteúdo de milhões de paginas web com as palavras “hotéis baratos” e 

“Flórida” e atribui um valor a cada um. As páginas são então ordenadas e é isso que 

você vê quando tem os resultados da pesquisa. 

Os clientes também querem que você fique em contato com eles 

desde o momento da encomenda até que o produto ou serviço seja 

recebido. Anos atrás, quando as pessoas faziam encomendas fora da 

internet, elas eram mantidas na ignorância até que o produto que elas 

tinham comprado aparecesse em suas casas. Agora você deveria usar 

respondedores automáticos que enviam uma série de e-mails 

agradecendo os clientes pelas suas encomendas, informando-os das datas e modo de 
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envio, informando sobre quando o envio aconteceu e dando seguimento quando o 

envio chega. 

Você deve estar facilmente contactável, como foi dito anteriormente. Os clientes 

querem ter a oportunidade de fazer perguntas sobre os produtos e devoluções ou 

trocas, por exemplo.  

Isto levanta outra questão sobre o atendimento ao cliente. O atendimento a cliente é 

na verdade aquilo que seus clientes pensam que deve ser. Se você seguir o conselho 

que foi oferecido e der aos clientes uma forma de deixar comentários e de te 

contactar, então você tem uma mina de ouro de informação. As pessoas te dirão o que 

elas querem e do que elas não gostam. Você deve prestar atenção aos elogios e às 

reclamações porque eles te dizem o que está certo e errado no negócio.  

A sua função é se certificar de que você satisfaz as necessidades dos clientes. Você 

pode ter que acrescentar novos serviços ou responder mais rapidamente às 

reclamações, por exemplo. Por vezes você não vai conseguir fazer as alterações 

desejadas, mas você pode oferecer algo em troca. Por, exemplo, você pode dar a um 

cliente um desconto em outro produto para mostrar que você se preocupa com a 

opinião dele. 

Por outras palavras, você tem que fornecer um bom serviço se você espera manter os 

seus clientes. É preciso um esforço maior para manter os clientes porque eles esperam 

mais de você. O motivo principal pelo qual eles estão fazendo negócio com você é 

porque eles gostaram do que você ofereceu até o momento. A expectativa é o serviço 

futuro seja tão bom ou melhor. O marketing da Lei da Atração pede que você se foque 

não apenas em encontrar clientes mas em fazer o que for necessário para mantê-los 

interessados no seu negócio. 

http://afiliadoexpert.net/
http://afiliadoexpert.net/


Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

 

Como Atrair Mais Clientes Online — © http://afiliadoexpert.net/ 

102 

 

5 

MARKETING APAIXONANTE 

 

 

 

Essa discussão tem sido sempre sobre como você pode aplicar os princípios da Lei da 

Atração ao seu negócio da internet. Um grande número de formas foi discutido 

portanto agora você tem opções. O objetivo é encontrar e manter clientes criando um 

forte aço entre você e eles. O marketing da atração é muito mais do que vender. É 

principalmente sobre desenvolver uma relação com os clientes de modo a que eles 

queiram fazer negócios com você inúmeras vezes. 

O marketing da Lei da Atração poderia ser chamado marketing da paixão, só que isso 

poderia dar às pessoas uma ideia errada. Mas é sobre isso que se trata. Você identifica 

sua paixão e a transforma em um negócio. A discussão não foi sua típica discussão 

sobre internet marketing, porque um negócio de internet de sucesso nãopode 

simplesmente se basear nas regras antigas de marketing. 

É preciso muito mais do que um frenesim de marketing para se alcançar o sucesso 

online. Muitos livros sobre internet marketing apenas se focam na mecânica do 

marketing. Qualquer um pode aprender a enviar um e-mail por exemplo. Mas você 

sabe como enviar um e-mail que chame a atenção? Qualquer um pode tentar fazer 

marketing para toda a população de usuários da internet. Mas você sabe que pode 

obter maior sucesso em marketing se focar num nicho de mercado na Cauda Longa?  

Não pode haver qualquer transformação de 

trevas em luz nem de apatia em movimento sem 

emoção. 

-Carl Jung ” 

“ 
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Na verdade, muito internet marketing se foca em forçar as pessoas a ler ou escutar 

informação que elas realmente não querem saber. Em vez disso, o marketing deveria 

refletir uma paixão pelo seu negócio que atraia clientes que voluntariamente queiram 

saber mais. O marketing deveria ser criativo e estabelecer uma ponte entre o cliente e 

o seu negócio e deveria ser uma ponte que o cliente queira atravessar! 

Apesar de existir alguma mecânica descrita no material anterior, você pode reparar 

que não existe muito palavreado técnico. Você não foi massacrado com jargão técnico. 

O objetivo foi te ensinar a permanecer focado naquilo que você quer atingir para que 

possa fazer do seu negócio uma realidade de sucesso. 

Quase todas as ideias de marketing discutidas podem ser feitas com pouco ou nenhum 

dinheiro. Essa é uma das características mágicas da internet. Você pode mostrar sua 

presença na internet e atrair tráfego diretamente para seu site ou blog. Você pode usar 

uma variedade de estratégias de marketing e desenvolver uma relação de longo prazo 

com os clientes. 

O marketing da Lei da Atração é uma incursão maravilhosa em um mundo onde 

pessoas e tecnologia se misturam de uma forma que leva ao sucesso.Quando você 

demonstra sua paixão pelo negócio e pelo atendimento ao cliente, as pessoas vão 

querer fazer negócio com você. Elas vão ficar atraídas pelo seu negócio. 

O que nós aprendemos? 

• O que você está pensando vai influenciar sua habilidade para atrair clientes, por 

isso tenha sempre pensamentos positivos 

• Pensamentos positivos e esforços de marketing positivos levarão a resultados 

positivos  

• Acredite sem hesitações em sua habilidade para o sucesso  

• Nada na vida é instantâneo e você deve persistir de modo a alcançar o sucesso  
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• Você pode trazer a ‘sorte’ para sua vida tão facilmente como o ‘azar’ 

• Seus esforços de internet marketing devem refletir sua paixão pela honestidade, 

verdade e integridade 

• As oportunidades são ilimitadas 

• É preciso ter energia positiva para manter as coisas fluindo na direção certa 

• Você deve ser absolutamente claro sobre suas visões e objetivos 

• Você deve estar flexível e preparado para aceitar as novas tecnologias, novas 

ideias e novas oportunidades 

• Desenvolva uma marca pessoal e certifique-se que essa marca se reflete em tudo 

o que você faz 

 

Quando você lê sobre os motivos pelos quais os negócios na internet fracassam, a lista 

sempre inclui coisas como fraco design do site ou falta de comprometimento total para 

com o negócio. Mas raramente você vê algo que diga “falta de paixão pelo negócio”. 

Mas a falta de paixão é justamente o que leva a muitos negócios fracassados. 

Para prosperar na internet você precisa de: 

1. Atrair e manter clientes 

2. Desenvolver múltiplas fontes de renda 

 

Muitas das velhas regras de marketing não se aplicam à internet. Esse é um dos 

conceitos mais importantes de aprender. No velho mundo do marketing, o marketing 

era uma via de sentido único em que o anúncio do produto era feito para o cliente e o 

cliente não tinha como responder.  
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Como os tempos mudaram! Agora o marketing envolve uma mistura de ferramentas e 

estratégias que permite ao dono do negócio e aos clientes trocarem informações. Isso 

é poderoso! Os clientes podem te dizer o que eles querem e o que os deixa felizes ou 

até o que os irrita. Você pode se dirigir para o tipo de clientes que quiser servir e 

entregar os produtos e serviços que eles quiserem porque eles te disseram isso! 

Você também não precisa fazer uma pesquisa de mercado cara. Você pode tirar 

proveito da analítica, ler comentários dos clientes em blogs, fazer pesquisa online e 

encontrar tendências usando coisas como as ferramentas de análise de palavras-chave.  

O marketing online hoje em dia é uma mistura de marketing, relações públicas e 

atendimento ao cliente. Qualquer um que não entenda esse conceito provavelmente 

não irá durar muito tempo num negócio na internet. Você não pode simplesmente 

anunciar de um jeito para os clientes e esperar que eles corram para o seu site. Você 

tem que se focar e mesclar suas atividades de marketing enquanto mantém sua marca 

e reputação. Você tem que deixar seus clientes participarem em seu negócio! 

Para atrair e manter os clientes você deve oferecer um conteúdo sólido e confiável em 

tudo o que você faça, quer seja um blog, site, artigo, e-zine ou e-mail. O que você 

incluir em se material promocional será um reflexo de você. 

Seja apaixonado pelo seu negócio, suas escolhas, seu marketing e sua habilidade para o 

sucesso. É sobre isso que se trata a Lei da Atração, acreditar! Significa acreditar na sua 

visão, em você mesmo, em suas habilidades, seu futuro e seu sucesso. 

Se você está tentando decidir se o internet marketing é algo em que você se queira 

envolver, então você tem o espírito empreendedor adormecido dentro de você. Agora 

você sabe que pode levar um negócio de internet rapidamente para o nível seguinte.  

O mercado de trabalho hoje em dia é muito incerto. Todos os dias os jornais se enchem 

de estórias de demissões e redução do número de funcionários. Isso não é algo que vá 

mudar. A tecnologia está substituindo a mão de obra humana a um ritmo 

impressionante. 
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Existe outro fenômeno ocorrendo também. As pessoas estão vivendo por mais tempo e 

com maior qualidade. Isso significa que muitos Americanos mais velhos precisam de 

complementar seus rendimentos e querem continuar trabalhando para além da 

tradicional idade da aposentadoria. Infelizmente vivemos em uma sociedade que tende 

a afastar os cidadãos mais velhos para dar lugar aos mais novos. O mercado de 

trabalho tradicional não acompanhou as mudanças demográficas. 

A internet oferece uma oportunidade para todos os que aceitem o desafio de serem 

empreendedores. Quando você publicita seu negócio na internet, ninguém se importa 

com a sua idade ou qual poderá ser seu status financeiro. O que todos os clientes se 

preocupam é em ter um bom serviço e produtos de qualidade. 

Com todas as novas ferramentas que estão frequentemente sendo introduzidas, a 

internet se torna mais fácil de usar a todo o momento. Em certa altura você tinha que 

saber codificar ou programar para desenvolver um site. Agora você pode comprar 

software barato que te guia pelo passo-a-passo de criar um site. Mas ainda mais 

importante é que você pode vender na internet sem ter um site! Por exemplo, você 

pode começar um blog sem ter um site. 

O que tudo isso significa é que não existem mais desculpas para você não ter o seu 

próprio negócio na internet, uma paixão ou até a riqueza. Quando você duvida de si 

mesmo, você mata seus sonhos. Você se convence a não buscar o sucesso. Você 

lembra da conversa sobre o medo da pobreza? Quando você deixa a dúvida persistente 

destruir sua autoconfiança, você não vai ter o poder positivo que precisa na sua vida 

para seguir a sua paixão. 

Pensamentos negativos podem se multiplicar tão facilmente como os positivos. Você 

sabia que muitos multimilionários não terminaram a faculdade? Um deles é Bill Gates, 

da Microsoft. Sua história é fascinante e prova que a Lei da Atração funciona se você 

seguir sua paixão. 

Bill Gates se interessou por computadores pela primeira vez quando tinha 13 anos. Ele 

frequentou a Universidade de Harvard e foi lá que ele desenvolveu a BASIC para 
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microcomputadores, que e uma linguagem de programação. Bill Gates era tão 

apaixonado por computadores que ele ficava na faculdade. Em vez disso ele desistiu e 

começou a Microsoft. O resto é história. 

O fato a reter sobre o Bill Gates é que ele era completamente focado naquilo que ele 

queria seguir. Ele não ia deixar que nada o detivesse, incluindo a Universidade de 

Harvard. Em vez disso, ele seguiu sua paixão e manteve o foco na sua visão. A sua visão 

era essa: um computador de mesa em cada escrivaninha de casa e do escritório. Para 

tornar essa visão realidade seria necessário desenvolver software computacional e foi 

isso que ele fez. 

Existem outros multimilionários que têm histórias igualmente fascinantes e não têm 

qualquer diploma universitário. Você provavelmente se surpreenderá com alguns 

nomes: Michael Dell (Dell Computer); Steve Jobs (Apple Computer); Peter Jennings 

(ABC News); Walter Cronkite (CBS News); Ralph Lauren (Fashion Designer) e Thomas 

Monaghan (Domino’s Pizza).   

Algumas das pessoas de maior sucesso em todo mundo simplesmente tiveram uma 

visão da qual elas não desistiam. Pense em todas as pessoas que você conhece que 

disseram “Quem me dera que eu tivesse feito isso...” É realmente triste porque essas 

pessoas tinham um sonho e optaram por não segui-lo por uma razão qualquer. 

Felizmente, a internet tornou a criação de um negócio barata e conveniente.  

O cérebro é a maior ferramenta de todas. Os psicólogos te dirão que a parte 

inconsciente controla o pensamento e por isso o comportamento. Se alguém tem uma 

mentalidade positiva sobre o seu negócio, então haverá pensamento positivo seguido 

de comportamentos positivos. Comportamento positivo inclui comprar algo de sua 

empresa, e não é exatamente isso que você quer? 

Quando uma pessoa tem uma mentalidade positiva então o processo de compra cria 

boas memórias e sentimentos. Isso reforça a mentalidade positiva e eventualmente o 

cliente vai comprar de você outra vez para experienciar esses sentimentos positivos de 
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novo. A Lei da Atração funciona nos dois sentidos. Funciona de você para o cliente e do 

cliente para você. 

Ninguém pode te acorrentar se você não quiser ser acorrentado! Isso é verdade 

independente das circunstâncias em que você se encontre. 

Um dos princípios da Lei da Atração é que o pensamento positivo vai atrair 

oportunidades. As pessoas começam negócios na internet por uma série de motivos: 

• Aumentar a renda 

• Substituir a fonte de renda 

• Partilhe competências ou experiências únicas 

• Trabalhar em casa 

• Satisfazer necessidades do estilo de vida 

 

Não importa qual seja seu motivo, a verdade é que você pode tirar partido das 

oportunidades sentado na frente do seu computador em casa. Quando Napoleon Hill 

escreveu Pense e Fique Rico ele não poderia ter visualizado a criação da internet. Mas 

ele compreende o empreendedor. Ele pesquisou homens de seu tempo que 

acumularam grande riqueza e procurou por fatores comuns entre eles. Ele surgiu então 

com uma lista de 13 fatores. 

• Ter desejo de sucesso 

• Visualizar e acreditar em sua habilidade de atingir o que deseja 

• Usar o pensamento positivo para influenciar a mente inconsciente 

• Usar conhecimento específico para buscar o sucesso 
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• Usar a imaginação 

• Implementar uma organização planejada 

• Não adie 

• Seja persistente 

• Use sua mente para ficar motivado 

• Estímulos provocam a mente criativa 

• Use o poder da mente subconsciente 

• Deixe os pensamentos em seu cérebro atraírem o sucesso 

• Deixe a sabedoria prevalecer 
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6 

PROMESSAS PARA MIM PRÓPRIO 

A única maneira de conseguir ter sucesso é se você fizer e mantiver as promessas que 

faz para você mesmo. É muito fácil de se afundar nas atividades diárias , trabalho e 

dúvidas e deixar que as oportunidades passem e vão embora. Aqui está uma pequena 

lista que você pode alterar como quiser mas não a jogue fora. Essas são frases 

elaboradas com o objetivo de te ajudar a criar um plano que você possa manter! 

 

1. Pensarei de forma positiva sobre minha habilidade para o sucesso e não vou 

deixar que aqueles que estão à minha volta me afastem do meu caminho 

2. Vou identificar a minha paixão verdadeira na vida sem pensar naquilo em que 

atualmente trabalho 

3. Irei definir minha visão em termos específicos e então usar essa visão para reger 

meus esforços 

4. Não ire temer a pobreza 

5. Irei pesquisar para identificar um nicho de mercado que possa servir bem 

6. Irei criar uma estratégia de marketing usando muitas das ferramentas e ideias 

descritas nesse e-book 

7. Irei desenvolver minha marca pessoal 
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8. Irei começar um blog no mínimo esse mês e então ligá-lo a um site dentro de 6 

meses 

9. Irei lançar uma nota de imprensa sobre o novo site  

10.  Irei me juntar a um fórum e começar a participar 

11.  Irei postar artigos de e-zine e outras informações na internet para promover 

minha experiência 

12.  Irei construir uma lista de contatos de e-mail 

13.  Irei desenvolver uma série de e-mails de atendimento promocionais e ao cliente   

14.  Irei desenvolver mais de uma fonte de rendimento online 

15.  Irei pensar de forma positiva sobre minha habilidade para continuar a ter 

sucesso! 

 
Tenha um dia fantástico! 
Fabio Vasconcelos  
 
Site : Afiliado Expert  
Blog : AfiliadoExpert/Blog  
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