


É  possível fazer de seu pequeno negócio um sucesso...

Mesmo sem dinheiro, mesmo começando do zero, 
mesmo sem você entender nada de negócios...

Sem ter que contratar consultores, sem ter que estudar 
anos, sem ter que trabalhar 14 horas por dia...

Eu descobri COMO... E vou começar a te REVELAR agora!

Andrea Jackson



QUEM É ANDREA JACKSON
Eu sou brasileira, de uma cidadezinha 
chamada Teresópolis, no estado do Rio de 
Janeiro. Formada em Administração, eu 
trabalhei mais de 15 anos em grandes 
empresas na capital do Rio, até que um dia 
decidi empreender. Meu primeiro negócio no 
Brasil era no nicho de educação e eu 
“apanhei” para fazê-lo sobreviver. Um ano 
depois, larguei o negócio porque tive que me 
mudar para os EUA (meu marido é 
americano). Lá, novamente eu tentei 
empreender: abri uma escola online para dar 
cursos para universitários, um negócio que eu 
comecei num quartinho da minha casa, 
sozinha. E novamente eu vivia no sufoco!



QUEM É ANDREA JACKSON
Eu não entendia porque meus conhecimentos 
de Administração e anos de experiência em 
grandes empresas não me ajudavam no meu 
pequeno negócio. Até que um dia eu me dei 
conta de que estava morando na capital 
mundial dos negócios de sucesso e decidi 
aprender com os empreendedores americanos 
sobre como levar um negócio do zero ao  
sucesso total. Eu fiquei tão obcecada nisso que 
cheguei ao ponto de usar um óculos com 
câmera escondida (óculos espião) para filmar 
as empresas onde eu entrava e onde eu era 
cliente. Depois chegava em casa, estudava as 
gravações e aplicava muita coisa no meu 
próprio negócio.



QUEM É ANDREA JACKSON
O primeiro erro que eu descobri foi que não se  
administra pequenos negócios como se 
administra grandes e esse foi meu pulo do 
gato, porque a partir daí eu comecei a estudar 
especificamente sobre os pequenos negócios 
americanos. Resultado: eu saí de 12 para 500 
clientes em 6 meses. Em mais um ano eu 
acabei, sem querer, desenvolvendo um 
método de gestão de negócios que é capaz de 
fazer praticamente qualquer pequeno negócio 
chegar ao sucesso, mesmo começando do zero 
e com pouco dinheiro. Eu decidi então começar 
a dividir este método com empreendedores de 
todo o mundo. E parte desse método eu vou te 
revelar AGORA!



Antes de começarmos...

Preste atenção: o que você vai ver agora não foi criado do dia para a noite e muito 
menos de pura intuição. Estas estratégias de marketing foram desenvolvidas após 
anos e anos de estudo sobre psicologia e comportamento humano, programação 
neurolinguística e metodologias de vendas. 
Tudo isso foi posto a prova em centenas de testes com consumidores e foi 
exaustivamente aperfeiçoado aqui nos Estados Unidos, até chegar ao que é hoje. 
Portanto, não subestime nada do que eu vou te mostrar agora, porque parecem 
estratégias de marketing muito simples, mas quando bem executadas, se tornam 
verdadeiras “máquinas” de fazer dinheiro. Eu mesma testei cada uma delas e se 
você prestar atenção, verá que eu aplico estas estratégias em tudo o que faço... 

E funciona ;-)
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 Treinamento em Gestão de Negócios 
para Alavancar Resultados  



O Marketing de Esperança

Bem, assim como muitos empreendedores nesse mundo, meu negócio era 
fortemente baseado no Marketing de Esperança, ou seja, aquele Marketing em que 
você faz um anúncio num jornal, por exemplo, e espera o cliente aparecer... E reza!
Se você tem grana para colocar um grande anúncio, bem colorido e bonito num 
jornal, pode até funcionar. Se tiver dinheiro para anunciar na TV, melhor ainda. Mas 
a gente sabe que como pequeno empreendedor, ter dinheiro para ficar sempre 
fazendo anúncios em jornais ou revistas sai muito caro. Então, esta estratégia 
funciona para os grandes, não para você que é pequeno.
Além disso, anúncios em veículos de massa desperdiçam seu dinheiro, porque você 
paga para anunciar para todos, mas apenas a minoria do seu público estará alí.
E para terminar, vamos concordar que o mundo mudou, certo? As pessoas não 
querem mais ser bombardeadas de propaganda, nem querem ninguém esfregando 
produto na cara delas o tempo todo. Panfletagem então, nem pensar!
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PÚBLICO ALVO

SEXO: Feminino
IDADE: Entre 15 e 30 anos
CLASSE: Média-Baixa
LOCAL: Bairros X, Y e Z Homens 

abaixo de 30

Homens 
acima de 30

Mulheres 
acima de 30

Mulheres 
abaixo de 30

Anúncios em veículos de massa acabam 
desperdiçando seu dinheiro porque você 
paga para anunciar para todos, mas 
apenas uma minoria do seu público alvo 
estará alí.
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MARKETING DE 
ESPERANÇA

Você espera o cliente aparecer e reza!

Anúncios caros só funcionam para grandes.

Anúncios em jornais e revistas de massa 
desperdiçam seu dinheiro.

As pessoas não gostam de ser 
“bombardeadas” com propagandas.
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O Marketing do Novo Mundo

Por estas e muitas razões, você precisa conhecer o que eu chamo de Marketing do 
Novo Mundo. Neste tipo de marketing, você não fica esperando, você vai ao 
encontro do seu público alvo e deixa de desperdiçar tempo e dinheiro com o 
público que não tem nada a ver com seu negócio. 
Além disso, nesse tipo de marketing você desenvolve um relacionamento com seu 
público, tornando-o admirador da sua marca e assim você também vai ter muito 
menos esforço para fazê-lo seu cliente.
E depois de meses estudando estratégias de marketing nos Estados Unidos, eu 
descobri que a gente pode... digamos... “apimentar” mais ainda o relacionamento 
com o público alvo, adicionando conceitos de psicologia humana, ou seja, 
estratégias para mexer com as emoções das pessoas e fazê-las comprar... E não, 
isso não é desonesto e você vai ver agora. 
Vamos lá então, deixa eu te apresentar a estrutura do Marketing do Novo Mundo.
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O Marketing de Relacionamento

O Marketing do Novo Mundo é baseado em dois conceitos chaves. Se você 
entender bem estes dois conceitos, depois você mesmo vai ter um monte de idéias 
de estratégias de vendas. Mas eu vou te dar exemplos também.

CONCEITO 1: MARKETING DE RELACIONAMENTO
É se relacionar com seu público alvo. Veja bem, eu não disse “se relacionar com seu 
cliente”, eu disse “com seu público alvo”. 
Um erro que muitas empresas cometem é se relacionar com as pessoas apenas 
DEPOIS que elas viram clientes. Mas o problema é que até essas pessoas virarem 
suas clientes, você gasta uma fortuna e tem que se esforçar muito para atraí-las. 
Mas, se você começar a se relacionar com pessoas que estão exatamente dentro do 
seu público alvo, ANTES até delas serem suas clientes, você vai diminuir o 
investimento para atraí-las e vai fazer elas te darem um SIM muito mais rápido.
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VENDA PÓS VENDAANTES DA VENDA

Se relacione com seu público alvo não somente durante a venda e 
depois da venda (quando ela se tornou sua cliente), mas comece 
antes da venda. Isto fará com que você atraia clientes muito mais 

rápido e também muito mais engajados com a sua marca, 
aumentando as chances de fidelidade.

MARKETING DE RELACIONAMENTO
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O Marketing de Relacionamento

Só que se relacionar com o cliente antes da venda é uma arte que pouquíssimos 
pequenos empreendedores conseguem fazer. Eu mesma não sabia fazer isso, sabe?
Mas existem várias estratégias para se relacionar com o cliente e eu posso ensinar 
muitas para você. 
Saber usar as redes sociais é uma delas. Porque muitas pessoas usam as redes 
sociais de maneira errada, publicando anúncio o tempo todo. Não é assim que se 
usa redes sociais. Mas se você souber exatamente como usar as redes sociais de 
maneira correta, você investirá muito pouco e atrairá muitos clientes.
Uma das estratégias de relacionamento que eu mais uso é a Estratégia do 
Relacionamento por Email. Esta estratégia é responsável por 70% do meu 
faturamento hoje. E você pode estar pensando “Mas ninguém gosta de ficar dando 
seu email”. É verdade... Mas se você souber como pedir, elas vão te dar sem pensar 

duas vezes... Você não me deu o seu? Entao  ;-)
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Muita Propaganda ☹

Conteúdo Educativo ☺ 
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A estratégia do Relacionamento por Email é hoje 
responsável por 70% do meu faturamento.

CLIQUE AQUI 
PARA ASSISTIR!

Eu tenho um 
VÍDEO GRÁTIS 

onde eu mostro esta 
e outras estratégias 

de 
Mkt do Novo 

Mundo.
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A Psicologia por Trás das Vendas

CONCEITO 2: A PSICOLOGIA POR TRÁS DAS VENDAS
Aqui nos Estados Unidos eu encontrei dezenas de estudos sobre a psicologia 
humana e o comportamento das pessoas na hora da compra. Por exemplo, existe 
um livro chamado Neuromarketing do escritor Roger Doodley que explica o 
seguinte: 5% das vezes que você faz compras é de forma consciente. Já 95% das 
vezes que você faz compras é de maneira inconsciente. E é a área inconsciente do 
seu cérebro que as empresas atacam para fazer você comprar mais. 
Deixa eu te dar o exemplo da Nike. Olha só essa experiência: eles pegaram duas 
lojas, A e B, com exatamente os mesmos produtos, layout... Quase tudo igual. Só 
que na loja A eles colocaram perfume no ar e os produtos eram $10 dólares mais 
caros. Resultado: 84% das pessoas que entraram na loja perfumada estavam 
dispostas a pagar $10 dólares a mais do que as pessoas que estavam na sala sem 
perfume. Isso mesmo, um simples perfume no ar aumentou o faturamento. 
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PSICOLOGIA POR TRÁS DAS VENDAS

Roger Doodley 
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PSICOLOGIA POR TRÁS DAS VENDAS

LOJA COM PERFUME LOJA SEM PERFUME
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A Psicologia por Trás das Vendas

Deixa eu te dar outro exemplo dessas estratégias para mexer com o subconsciente 
das pessoas. Uma das minhas favoritas é a Estratégia da Escassez.
Me responde uma coisa: por que o diamante é tão caro? Porque é escasso, certo? 
O nosso subconsciente nos diz que nós queremos ter aquilo que nem todo mundo 
pode ter. O que é escasso sempre provoca nossa cobiça.
Agora, quer um exemplo de como a Estratégia da Escassez é muito bem aplicada 
aqui nos Estados Unidos: o Black Friday, ou, sexta-feira negra. Nesse dia é uma 
loucura por aqui, tem gente que dorme 3 dias em porta de loja. 
“Mas Andréa, não existem promoções irresistíveis em outros dias do ano?”
Sim, existem... Aliás, muitas! “Mas então, porque as pessoas ficam tão ansiosas 
para que o Black Friday chegue?” Porque é escasso, só acontece UMA VEZ por ano. 
E tudo que é escasso, o que acontece? Isso mesmo, as pessoas querem!
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PSICOLOGIA POR TRÁS DAS VENDAS

ESTRATÉGIA DA ESCASSEZ

Nós queremos ter aquilo que a maioria não pode.

Isso alimenta nossa vaidade.

O que é escasso provoca nossa cobiça.
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PSICOLOGIA POR TRÁS DAS VENDAS

Uma das minhas estratégias favoritas é a Estratégia da Escassez. E o Black Friday é 
um exemplo de como os lojistas americanos aplicam muito bem esta estratégia.
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Conceito 1 + Conteito 2

OK, agora você entende um pouco sobre estes dois conceitos fundamentais para o 
Marketing do Novo Mundo: o Marketing de Relacionamento e a Psicologia por Trás 
das Vendas. 
Acho que você entendeu que tanto um conceito quanto outro, quando 
corretamente aplicados em suas diversas estratégias, são muito poderosos, certo? 
Agora, imagina quando você junta os dois conceitos, ou seja, usa estratégias de 
ambos os conceitos numa única estratégia de vendas? 
Sim, isso é possível e se separadamente as estratégias já são incríveis, juntas elas 
provocam verdadeiras explosões de vendas. Não, eu não estou exagerando!
Mas isso já é assunto para meu VÍDEO TREINAMENTO SOBRE MARKETING, porque 
agora eu não vou ter tempo. Para saber mais, veja a próxima página.
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Para ter acesso a várias estratégias de marketing que eu 
descobri nos Estados Unidos, acesse meu 

VÍDEO TREINAMENTO GRÁTIS.

PARA ACESSAR, 
CLIQUE NO BOTÃO 

ABAIXO!

QUERO ACESSAR!

ESTRATÉGIAS DE MARKETING 
DO NOVO MUNDO

- O que eu descobri nos Estados Unidos;
- O que é o Marketing do Novo Mundo; 
- Estratégias reveladoras;
- Eu aplico no meu próprio negócio;
- Você poderá aplicar imediatamente;
- Estratégias de baixo ou nenhum custo.

http://andreajackson.com.br/maratona/
http://andreajackson.com.br/maratona/


Concluindo

Bem, o que eu quero que você saia daqui hoje entendendo é:

1 – O mundo mudou. Não dá mais para viver de “marketing de esperança” e ficar 
sentado esperando o cliente vir atrás de você. Você é quem tem que ir até ele.
2- Para ir até ele, use o Marketing de Relacionamento. Se relacione com seu cliente 
antes mesmo dele ser seu cliente. Isso vai fazer ele virar seu cliente muito mais 
rápido e de forma muita mais “apaixonada”, vamos dizer.
3 – Na hora de vender, use e abuse das estratégias de psicologia voltadas para 
venda. Eu te mostrei a Estratégia da Escassez, mas posso te mostrar muitas outras 
(acesse meu vídeo treinamento).
4 – É possível atrair clientes e torná-los fiéis ao seu negócio, mesmo começando do 
zero e sem ter dinheiro. Como eu sei? Porque eu consegui! 
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Me faz um favor...

Mande um e-mail para mim e me conte o que você achou deste 
conteúdo e se conseguiu aplicar em seu negócio. 
Eu vou adorar ouvir sua história e comentários.

contato@andreajackson.com.br
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Quer receber mais 
conteúdos como este?

Siga-me no Facebook

Assista conteúdos em 
vídeo no Youtube

E-mail para 
contato@andreajackson.com.br

https://www.facebook.com/conapem/
https://www.youtube.com/channel/UCOK0r0fD5gUiN5Ic42sTbYg
mailto:contato@andreajackson.com.br

