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INTRODUÇÃO
Eu estava no avião com meu sócio Ed Trevisan e a minha namo-
rada Debora, que na época estava começando sua jornada como
mentora, rumo a São Paulo para fazer a primeira imersão presen-
cial do método Ganesha, que é o método que eu criei para ensi-
nar mentores, coaches, consultores e especialistas a criar e
vender programas individuais de alto ticket. 

Eu não lembro exatamente qual dos dois perguntou se eu já
tinha preparado e ensaiado minhas apresentações e discursos,
mas eu lembro com riqueza de detalhes a cara de espanto/afli-
ção que a Debora fez quando eu disse que não.

Era uma sexta feira e a imersão começava no outro dia de manhã!

Talvez nesse momento você também esteja um pouco surpreso,
afinal de contas o natural é pensarmos que quando temos um
evento importante, e vamos executar algo pela primeira vez,
devemos nos preparar e ensaiar tudo com o máximo de cuidado.

Mas eu estava tranquilo, eu só precisava de um flipchart e algu-
mas canetas piloto.

O que eu ia falar, explicar, ensinar era exatamente a mesma
coisa que eu falava, ensinava e explicava todas as semanas
para meus clientes.
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Chegamos no Hotel e eu peguei uma folha de caderno e uma
caneta e escrevi:

> Manhã de Sábado: Fundamentos e Mentalidade
> Tarde de Sábado: Vendas
> Manha de Domingo : Entrega e Escala
> Tarde de Domingo: Atração de Clientes

O evento foi um sucesso! Coletamos depoimentos e as pessoas
ficaram realmente muito gratas e animadas por tudo que vive-
ram nesses dois dias. E ainda fechamos algumas mentorias de
mais alto valor que renderam um bom lucro.

Nas semanas seguintes tivemos recorde de pessoas na comuni-
dade dizendo que fecharam clientes e mais clientes graças ao
que "aprenderam" na imersão do final de semana.

O mais incrível é que aquelas informações não eram nenhuma
novidade para 18 dos 21 participantes, pois 18 deles já eram
clientes do Programa Ganesha.

E os 3 que ainda não eram clientes acabaram se tornando.
Eu não sou um gênio e não fiz nenhuma bruxaria, eu apenas fiz
algo que vou ensinar aqui neste caderno e que é um pouco contra
intuitivo, mas muito eficiente.

Eu apenas mudei a EXPERIÊNCIA do meu cliente e isso permitiu
que suas mentes se abrissem para absorver aquele conteúdo
que eles já conheciam, mas ainda não tinham absorvido e
aplicado ao máximo.
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SUAS ESTRUTURAS
COMO AUMENTAR O VALOR PERCEBIDO MUDANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
Um dos grandes segredos para se diferenciar em qualquer
mercado é entender que, embora o que você vai entregar
possa não ser uma novidade completa, a forma como você
empacota suas estruturas e as transforma num método deve ser.

Uma questão muito comum, e que faz muitas pessoas con-
gelarem, é pensar que o seu nicho de mercado está satura-
do devido a presença de muitos concorrentes e muitos
tubarões.

Mas a realidade é que isso não acontece.

Enquanto houverem pessoas acima do peso haverá espaço
para métodos de emagrecimento. Enquanto houverem
pessoas querendo ganhar mais dinheiro, haverá espaço para
métodos de marketing e vendas. Enquanto houverem
pessoas infelizes na vida amorosa, haverá espaço para
métodos que as ajudem a se relacionar melhor.

A saturação não acontece pela quantidade de produtos no
mercado, ela acontece quando as pessoas não tem mais o
problema.
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     Se a pessoa está em forma ela não irá comprar algo
     relacionado a emagrecimento.

     Se todas as pessoas entrarem em forma e estiverem no
     peso ideal, não haverá mais espaço para muitos produtos
     de emagrecimento.

Mas você já sacou que isso não existe né? Enquanto as pessoas
tiverem problemas não resolvidos haverá espaço pra você.

Agora, se você tentar resolver o problema do seu público
da mesma forma que outra pessoa já tentou antes, não vai
funcionar.

É por isso que muita gente não consegue decolar e viver do
seu conhecimento, pois se tornam cópias baratas de outras
pessoas que tiveram sucesso.

Mas você não precisa inventar a roda, você só precisa em-
pacotar suas estruturas da forma correta.

Você precisa entender que existem duas maneiras de
aumentar o valor percebido pelo seu trabalho:

1. Mudando a experiência de consumo do seu cliente;
2.Mudando a forma que você entrega.

Deixa eu te explicar melhor sobre cada uma delas...
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1

Mudando a experiência de consumo do seu cliente.

Um livro contém muita informação, mas a experiência do
usuário é de uma única via e exige por parte dele mais tem-
po, por isso as pessoas estão dispostas a pagar mais por
uma palestra do autor do livro, do que pagaram no livro.

A experiência de estar naquele espaço e tempo junto com
o autor é diferente, mesmo que na palestra a quantidade de
informações seja muito menor que no livro.

As pessoas podem ver shows dos seus artistas preferidos
de graça no Youtube, mas ainda sim estão dispostas a pagar
R$200,00 por um ingresso pra ver um show ao vivo.

Quem fica no camarote paga R$1.000,00 pela experiência
diferenciada e com alguns benefícios extras, como acesso
a banheiros e proximidade do palco.

Mudar a experiência do seu cliente au-
menta a percepção de valor, sem que
você tenha que criar novas estruturas
e métodos toda vez. Inclusive é até
melhor que as estruturas que você
ensine sejam as mesmas para que
haja mais clareza no que está sendo
falado.
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2

Mudando a forma que você entrega.

 Se você entrega informações para que a pessoa faça
por conta própria isso tem um valor.
 Se você dá suporte já aumenta automaticamente o
valor percebido.
 Se além de suporte você dá acompanhamento isso
tem um valor muito maior.
 Se você dá acompanhamento exclusivo com feed-
backs isso vale ainda mais.

E ainda existe o fator tribo/comunidade: as pessoas muitas
vezes pagam para fazer parte de uma comunidade com
pessoas que tem os mesmos objetivos e problemas.

O último nível seria fazer pelo cliente, quando você resolve
o problema por ele, e isso tem valor percebido ainda maior
e é mais fácil de vender.

Fica nítido então que quanto maior a
energia que você coloca maior é o valor
percebido pelo cliente, mas isso tem um
preço: Quanto mais energia você colocar
na entrega menos escalável é seu negócio.  

É assim que você consegue, mesmo
sendo iniciante, encontrar seu espaço
em nichos que já tem tubarões.1
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2

MEÇA A SATISFAÇÃO SEMPRE
Um negócio só será sustentável e escalável (que permite crescimento
rápido) se o nível de satisfação de seus clientes for excelente.

Isso era muito subjetivo e difícil de analisar, até que em 2003
um pesquisador criou uma fórmula para facilitar a medição.

NPS ou Net Promoter Score é uma métrica criada por Fred
Reichheld para medir a satisfação dos clientes, perguntando
“de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa aos amigos?”

A fórmula para calcular o NPS é:
NPS = % clientes satisfeitos – % clientes insatisfeitos

Para aplicar e usar com inteligência os insights que essa pesqui-
sa nos dá, é importante entender como funciona a sua meto-
dologia.

Trata-se de uma pergunta objetiva, como citado anteriormente:

“Em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a
Empresa X para um amigo?”

É importante que se tenha um espaço para comentário aberto
(não obrigatório), para que os respondentes possam dizer o
porquê dessa nota – aí que estará a riqueza da pesquisa.
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0 a 6: Detratores:
Os clientes que dão uma nota de 0 a 6 são considerados detra-
tores, ou seja, não estão satisfeitos com a sua marca, com o seu
produto, com o seu atendimento ou qualquer coisa da sua
empresa. 

Essas são as pessoas que provavelmente vão falar mal da sua
empresa para seus contatos. Além disso, ainda podem ser um
grande risco de churn ou de não comprar mais de sua empresa.

Atente-se a eles!

7 a 8: Passivos/Neutros
Os clientes que dão nota 7 ou 8 são considerados passivos/neu-
tros: não estão insatisfeitos, mas também não são leais. Podem
também trazer alguns pontos de atenção sobre sua empresa
nos seus comentários, mas que não o fazem querer abandoná-
la (ao menos por enquanto).

9 a 10: Promotores
Já os clientes que dão nota entre 9 e 10 são considerados pro-
motores: aqueles que amam a sua empresa e provavelmente
recomendam sua empresa para amigos e até mesmo nas redes
sociais. São tesouros valiosos que podem ser usados para tra-
balhar seu marketing boca em boca.
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Exemplo NPS Formação de Mentores Bmind

A partir das notas dadas pelos clientes é calculada a sua nota
de NPS. O cálculo é bem simples:

% clientes satisfeitos – % clientes insatisfeitos = NPS

Em geral é considerado para bench os seguintes parâmetros:

 NPS Excelente – entre 75 e 100

 NPS Muito bom – entre 50 e 74

 NPS Razoável – entre 0 e 49

 NPS Ruim – entre -100 e -1
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Exemplo NPS Formação de Mentores Bmind

O NPS da Formação de Mentores:

 62,7 de nota 10 – Promotores
 23,9 de nota 9 – Promotores
 
 10,4 de nota 8 – Passivos
 3% de nota 7 – Passivos
 
 0% de notas abaixo de 7 – Detratores

 (62,7+23,9) – (0%) = NPS = 86,6% (excelente)

Agora a pergunta que você pode se fazer é a seguinte:

“Como faço pra alcançar um NPS excelente?”
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SEU CLIENTE NÃO NASCEU ONTEM
Em primeiro lugar, é fundamental você entender que o mercado
evoluiu muito, e nenhum mentor que queira prosperar de verdade, e
viver do seu conhecimento, vai conseguir buscando atalhos. Um
eventual cliente pode até se encantar pela oferta que você apresen-
tou a ele, mas depois que comprou, se a engrega do produto de
fato não for boa, já era!

Eu preparei aqui 5 dicas pra te ajudar com isso, e nas próximas pági-
nas vou mostrar relatos de alunos nossos pra contextualizar:

01. Entenda as frustrações que ele viveu e crie um caminho organizado pra
ele seguir – menos é mais! A maioria já vai ter tentado resolver o problema
antes de se tornar seu cliente.

02) As pessoas não compram a sua informação, elas compram uma experi-
ência. Entregar algo customizado e ao vivo vai fazer toda a diferença – ví-
deos gravados devem servir apenas de apoio para sua mentoria. Esqueça
montar cursos online gravados, isso é coisa do passado!

03) Seu cliente precisa ficar com a sensação de que você está conversando
com ele. Comunique-se de uma forma que as pessoas sintam que você está
falando diretamente pra elas.

04) Transforme seu conhecimento em estruturas replicáveis. Isso aumenta a
percepção de valor da sua mentoria e transforma algo intangível em um
ativo tangível.

05) Se você não deixar claro que é diferente de todos os demais, as pessoas
não vão conseguir enxergar o valor que sua mentoria pode entregar. E aí game over!
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O relato do Thiago mostra que não conseguir implementar o que foi
ensinado é até mais frustrante do que não saber sobre o tema.

Sabendo disso criamos um sistema de mentoria na Bmind que foca
em ajudar a pessoa a executar imediatamente uma tarefa que a
destrava em relação àquilo que aprendeu no módulo.

Percebemos essa distorção no mercado de cursos que ensinam a
vender e fazer marketing mas que não ensinam como estruturar
suas mentorias e aulas. Ao entregar isso imediatamente tornamos a
experiência dos nossos clientes mais rica.

01) ENTENDA AS FRUSTRAÇÕES QUE ELE VIVEU E CRIE UM CAMINHO ORGANIZA-
DO PRA ELE SEGUIR!

https://vimeo.com/500161546/9194dc4150
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O relato da Márcia mostra que existia uma deficiência nas entregas
de cursos online, pois a experiência das aulas ao vivo é muito supe-
rior às aulas gravadas.

Entendemos isso e criamos uma formação que mescla os dois tipos
de entrega, o que automaticamente torna a experiência dos nossos
clientes melhor.

Importante perceber também que criar um sistema em que a pessoa
vai obtendo pequenas vitórias vai a tornando mais confiante e isso
gera grande sensação de empoderamento.

02) ENTREGAR ALGO CUSTOMIZADO E AO VIVO VAI FAZER TODA A DIFERENÇA
NA EXPERIÊNCIA!

https://vimeo.com/500161499/904ff52e57
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O relato do Everson mostra a importância de falar uma linguagem
clara e adequada ao seu cliente.

Como numa conversa o seu cliente dos sonhos vai entendendo que
o que você faz é customizado e feito pensando nele.

Não importa que existam outros milhares de concorrentes no mer-
cado, quando você conversa diretamente com seu público ele vai
dar preferência a você e vai tender a seguir suas orientações mais
facilmente. Isso aumenta as chances de resultado.

03) SEU CLIENTE PRECISA FICAR COM A SENSAÇÃO DE QUE VOCÊ ESTÁ
CONVERSANDO COM ELE! 

https://vimeo.com/500161606/ea59faa110
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Seu conhecimento só tem valor para seu cliente se você conseguir
transformá-lo em estruturas que possam ser replicadas por ele.

De nada adianta você ter conhecimento mas o seu cliente não con-
seguir visualizar como pode replicar isso no seu negócio.

Um erro comum que evitamos aqui na Bmind é parecer professoral
demais ou tentar demonstrar autoridade com frases de efeito e
explicações complexas. Tornamos tudo simples para que a experiên-
cia do cliente seja realmente satisfatória.

04) TRANSFORME SEU CONHECIMENTO EM ESTRUTURAS REPLICÁVEIS. ISSO
AUMENTA A PERCEPÇÃO DE VALOR DA SUA MENTORIA!

https://vimeo.com/500161579/16b7fee7a3
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O relato da Cássia demonstra que você não precisa, e nem deve,
tentar fingir ser alguém diferente de quem você é na essência.

Ao ser você mesmo e não tentar seguir um padrão do mercado as
pessoas do seu público tendem a se sentirem entendidas e acolhi-
das e isso faz toda a diferença.

Não somente no momento de decidir entrar na sua mentoria mas
também na hora de aplicar seu método elas vão se sentir mais
confiantes.

05) DEIXE CLARO QUE VOCÊ É DIFERENTE DE TODO O RESTO E FALE ESPECIFICA-
MENTE COM SEU PÚBLICO. 

https://vimeo.com/500161463/e9a2fc4fb2
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QUANTIDADE MAIOR NÃO IMPORTA
Veja bem, a experiência do seu cliente não melhora apenas pela
quantidade de coisas entregues, é preciso fazer sentido tudo aqui-
lo que você disponibiliza ao cliente, de forma a ajudá-lo verdadeira-
mente a alcançar o objetivo desejado.

Eu preparei aqui +5 dicas, e essas são pra te ajudar mostrando como
deve ser a entrega, nas próximas páginas vou mostrar relatos de
alunos nossos pra contextualizar:

01. Você pode e deve surpreender seu cliente com um OverDelivery, ou seja,
entregar além do que foi prometido, mas não pode ser algo solto ou feito
sem contexto. Precisa ser pontual.

02) As pessoas precisam de prática. A teoria é importante mas os grandes
ganhos virão da execução de ações práticas que devem ser propostas e
acompanhadas por você.

03) Suporte é fundamental e deve ser levado tão a sério quanto as vendas.

04) Tornar as partes mais complexas em algo didático e simples tem mais
valor para o seu cliente do que a quantidade de informações que você
entrega.

05) Você deve criar uma comunidade de pessoas com objetivos similares e
que compartilhem dos mesmos valores. Não subestime o poder do grupo!
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O relato da Joenice mostra que menos é mais. Mas esse menos não
significa entregar algo abaixo das expectativas do cliente. Significa
simplicidade e foco.

Você deve procurar superar as expectativas de seu cliente mas você
não faz isso colocando mais informações na sua mentoria.

Faça um Overdelivery pontual, esteja atento às maiores dores e
travas que vão surgindo e vá entregando soluções à medida que
esses obstáculos surgem.

01) VOCÊ PODE E DEVE SURPREENDER SEU CLIENTE COM UM OVERDELIVERY, 
MAS NÃO PODE SER ALGO SOLTO OU FEITO SEM CONTEXTO

https://vimeo.com/500161640/02b9244620
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Pensar como mentor envolve pensar como alguém que ajuda o
cliente a construir algo. 

Diferente de cursos tradicionais você deve pensar na sua mentoria
como uma grande jornada em que você vai caminhando ao lado de
seu cliente.

Não deixe que as coisas fiquem para depois e que a teoria sobre-
ponha a prática. Construir algo terá muito mais valor para seu
cliente do que aprender algo na teoria somente.

02) A TEORIA É IMPORTANTE MAS OS GRANDES GANHOS VIRÃO DA EXECUÇÃO
DE AÇÕES PRÁTICAS QUE DEVEM SER PROPOSTAS E ACOMPANHADAS POR VOCÊ

https://vimeo.com/500161668/e6cbe94fd8
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O relato do Claudinei mostra que o simples fato de estar atento e se
dispor a ajudar pode fazer toda a diferença para seus clientes.

Mostre que você está presente e não é apenas um “repassador de
conhecimento”. Se disponha a entender o que se passa em cada
módulo e atividade proposta.

Seus clientes vão perceber seu cuidado com eles e com o grupo
como todo.

03) SUPORTE É FUNDAMENTAL E DEVE SER LEVADO TÃO A SÉRIO QUANTO AS
VENDAS

https://vimeo.com/500161415/31f2c71120
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O relato da Francy mostra que a satisfação dos seus clientes será
maior à medida que você consegue transformar coisas complexas
em passos simples de serem percorridos.

Procure aprimorar a didática quebrando partes complexas em
partes menores e mais simples.

Use e abuse de desenhos, esquemas, diagramas e tudo que possa
tornar o aprendizado mais fácil de ser visualizado.

04) TORNAR AS PARTES MAIS COMPLEXAS EM ALGO DIDÁTICO TEM MAIS VALOR
PARA O SEU CLIENTE DO QUE A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES QUE VOCÊ ENTREGA

https://vimeo.com/500161440/caf7f27c06
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Não subestime o poder do grupo. As pessoas aprendem muito mais
quando ensinam umas às outras e interagem.

Atenda demandas individuais, mas faça questão de compartilhar ao
máximo tudo que acontece com o grupo. Estimule a interação entre
os participantes. Todos ganham!

Deixe bem claro os objetivos do grupo e os valores que devem ser
preservados e os membros terão clareza sobre como deve ser sua
postura dentro da sua comunidade.

05) VOCÊ DEVE CRIAR UMA COMUNIDADE DE PESSOAS COM OBJETIVOS SIMILARES
E QUE COMPARTILHEM DOS MESMOS VALORES. NÃO SUBESTIME O PODER DO GRUPO!

https://vimeo.com/500161395/592de56100
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EXERCÍCIOS PRA TE AJUDAR
01) Pense em cursos, formações e treinamentos que você já fez.

Liste 3 coisas que você usufruiu, que foram muito boas, e você quer
replicar na sua mentoria.
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02) Agora liste 3 coisas que aconteceram (ou deixaram de acontecer)
em cursos e treinamentos que você fez, e que você não quer que se
repita com seus clientes.

03) Como você pode surpreender positivamente seus clientes de
mentoria? Liste algumas ideias:
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04) Como você vai estimular a ação e a prática para que os partici-
pantes tenham resultados reais?

05) Ao final da sua mentoria quais aprendizados e resultados seus
clientes precisam ter?
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01 - Todos os cadernos da HORA DO MENTOR possuem uma
senha, nós fazemos isso para que as pessoas tenham consciência
da importância da aula AO VIVO, como parte fundamental na hora
de você se desenvolver como mentor.

02 - Como cada aula possui uma senha diferente, sugerimos que 
você renomeio este arquivo, colocando a senha no final do nome.

Ex: renomeie este arquivo de Hora_do_Mentor_-_AULA_011 para
Hora do Mentor - Aula011 - Senha - bmind

Assim você não terá problemas em reabrir este PDF, pois a senha
está descrita no próprio arquivo

03 - Use o site https://smallpdf.com/pt/editar-pdf para editar este
documento, escrevendo as tarefas no próprio PDF, evitando assim
ter que imprimir todas as folhas.

DICAS FINAIS
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https://www.youtube.com/c/BmindVivadoSeuConhecimento?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/thiagogermano.bmind/
https://t.me/thiagogermano
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TODAS AS QUARTAS-FEIRAS 19h
UMA AULA NOVA PRA VOCÊ

Hora do
Mentor

AULA AO VIVO


