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Empreendedor, estrategista e palestrante. Autor do livro O 
Vendedor genial e Practitioner em PNL -Programação Neuro-
linguistica . É um incansável perseguidor de resultados e in-
sanamente apaixonado por vendas, marketing e por conhecer o 
comportamento atual do novo consumidor.
Criou e dirigiu negócios com uma grande dose de sucesso 
nos últimos 15 anos. Trabalha com marketing e vendas desde 
1994, tendo presidido durante 8 anos (4 gestões) a associação 
de Lojistas de um dos shoppings de maior circulação do Brasil  
– Shopping Metrô Tatuapé, onde também se destacou como 
sócio proprietário/franqueado da  Sapataria do futuro por 15 
anos.  

Após vendê-la com sucesso, Lindomar Belem se dedica a uma 
série de atividades relacionadas ao empreendedorismo e a ca-
pacitação de empresários de pequenas empresas e suas equi-
pes de vendas.

 Com uma profunda vivência em 
varejo e shopping center, dedica 
exclusivamente ao desenvolvi-
mento de ferramentas e estra-
tégias para posicionar e crescer 
pequenos negócios. Através de 
uma abordagem prática, orienta 
profissionais de vendas e em-
preendedores a alcançar seus 
melhores resultados.
 
Todo profissional deve buscar 
a excelência em sua atividade. 
Pequenas práticas, que quando 
efetivadas tem o poder em ger-
ar grandes mudanças.

Quando se estabelece reais es-
tratégias, o resultado  é inevi-
tável.



 Dedicatória

À Nair, in memoriam, e João, os meus pais. Que 
tornaram possível minha entrada nesta existência 
espetacular.
À Teresa, mulher da minha vida. Aos meus queri-
dos filhos, André, Amanda e Lara, que deram cor, 
alegria e coragem para sempre ousar. E por fim, 
ao meu primogênito Itallo, que mesmo ausente 
em corpo, nunca deixou de habitar os labirintos da 
minha alma.

Lindomar Belem
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#1
O campo de 

batalha
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O campo de  
batalha não são 
os concorrentes, 
o campo de batalha é 
a mente do novo 
consumidor.
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#2
O corpo é o  

ponto de contato

“De nada adiantam ótimas 
ideias e boas estratégias se 
não há um corpo saudável 

para levá-lo a grandes 
realizações.”
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O corpo é o ponto de contato com a realização. 
Cuide muito bem dele.
De nada adiantam ótimas ideias e boas estraté-
gias se não há um corpo saudável para levá-lo a 
grandes realizações. 
Aprenda a respirar, mude sua dieta e utilize o sono 
como fonte reparadora. O sono é uma das cinco 
fontes reparadoras mais poderosas.
Poucos sabem mas o corpo também é um 
agente de cura. Já foi dito que todo o sistema 
imunológico vive a observar o seu diálogo inter-
no para poder providenciar aquilo que, de forma  
recorrente, você pensa.
Portanto, além de cuidar bem desse tabernáculo, 
oriente seus pensamentos para que ele somente 
perceba possibilidades ao invés de obstáculos.
Pare e pense, pense e faça.
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#3
Construa em 

sua mente
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Construa em sua mente 
o mundo ideal que  
deseja viver e depois 
saia para empreender. 
Um cérebro e um coração 
são as ferramentas 
mais poderosas para 
levá-lo a grandes  
realizações. 
Tenha fé!
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#4 
Organize o 
espetáculo

“A vida não é só ‘grana’.”
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Organize o espetáculo e somente depois atue.
Você está em um palco chamado vida e enquanto 
estiver vivo irá atuar. O segredo é escolher papéis 
que levem-no ao seu propósito máximo.
A vida não é só “grana”. 
Na verdade, grana é apenas uma das consequên-
cias por atuar de forma especial nesse palco.
Você é livre para escolher os papéis. 
Em minha opinião, deveria escolher papéis que o 
conectem a outras pessoas e possibilitem-no a 
ajudá-las a alcançar as suas melhores metas.
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#5 
Posso ajudá-lo?

“Ajude pessoas a  
transformarem suas vidas.”
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Posso ajudá-lo? 
Essa continua sendo uma das perguntas mais po-
derosas para se criar vínculos verdadeiros.
Muitos estão atrás de fórmulas para construir net-
working mas bem poucos sabem que o segredo 
para isso está alicerçado nesta fórmula simples.
Ajude pessoas a transformarem suas vidas, e você 
terá sua vida transformada.
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#6
Você é único

“Seu potencial adormecido 
aguarda seu  

posicionamento para  
se expressar e deixar uma 

marca neste universo.”
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Você é único!
Sua mensagem e solução devem ser únicas  
também. 
Ser único em um mundo de massas não é tarefa 
fácil. Existe uma conspiração para colocá-lo no pi-
loto automático.
Acredite. Seu potencial adormecido aguarda seu 
posicionamento para se expressar e deixar uma 
marca neste universo.
Para isso, tenha atitude e avance.
Provoque sempre, respeite sempre. 
Você irá precisar de confiança para agir e  
coragem para ousar, e elas vêm da sua capacidade 
de conectar-se com o poder residente em você.
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#7
Marketing e 

Vendas



 

 Lindomar Belém

21

Marketing e Vendas têm
os mesmos objetivos, no
entanto, não são sinônimos. 
Necessitam de estratégias e 
táticas diferentes, porém em 
total sinergia. 
Independentemente do
tamanho do seu negócio, 
você só obterá sucesso 
observando este conceito.
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#8
Uma atitude
destemida
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Uma atitude destemida 
é o pontapé para uma 
vida de grandes   
realizações.
Investigue suas crenças, e 
perceba o que o impede 
de  conquistar suas  
melhores metas.
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#9
A venda genial

“Não venda a ratoeira, 
venda a ausência de ratos.”
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A venda genial ocorre somente quando você permi-
te  que  o cliente perceba o VALOR e o benefício que 
o seu serviço ou produto podem  produzir na vida 
dele. Pare de falar somente em características e  
vantagens. 
Não venda a ratoeira, venda a ausência de ratos. 
Não venda o pneu, venda a aventura de atravessar 
lugares exóticos com ele.
Somente os vendedores geniais emergem do oce-
ano de competição e fazem o gol.
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#10
Qual experiência 

você está deixando de 
provocar na mente 

do seu  
potencial cliente?



 

 Lindomar Belém

27

Qual experiência 
você está deixando de 
provocar na mente do 
seu potencial cliente para 
que ele não perceba a  
existência daquilo que 
você está vendendo?
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#11
Observe o que 

de melhor o seu 
concorrente 

está realizando
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Observe o que de melhor o seu  
concorrente está realizando

e ouse fazer igual 
ou ainda MelhOr. 
Não há nenhum problema em  
copiar aquilo que está dando certo 
e gerando valor na vida do cliente. 

No final, somente 
uma coisa importa:  
o sucesso do cliente.
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#12
Atrevimento

“Olhe para as grandes  
realizações humanas  

e ouse acreditar. ”
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Se não houver uma dose cavalar de atrevimento, 
você não conseguirá decolar.
A gravidade é uma coisa extremamente poderosa. 
Ela quase impediu o homem de criar algo que o 
tirasse da superfície: o avião.
Se no ano de 1900, você afirmasse que um  
punhado de aço, pesando algo em torno de 560 
mil quilos, seria capaz de decolar e transportar 
525 pessoas, provavelmente correria o risco de 
ser interditado.
Olhe para as grandes realizações humanas e ouse 
acreditar. 
Aja, apesar da indiferença dos tolos.
Pense muito antes de dizer: “Isso é impossível 
para mim”.
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#13
A venda genial

“Se você ainda acredita que 
para vender necessita das 
técnicas ‘sofisticadas’ da 

persuasão, tome cuidado.”
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A Venda Genial é realizada apenas utilizando os 
caminhos que levam ao coração.
Se você ainda acredita que para vender, necessita 
das técnicas “sofisticadas” da persuasão, tome 
cuidado.
Mesmo que elas venham a surtir algum efeito 
no curto prazo, o que o cliente deseja hoje é um 
argumento que toque diretamente a sua dor e a 
dissipe por completo.
Dificilmente uma técnica de gatilhos mentais, ou 
as cinco chaves para sensibilizar o cliente, etc... 
etc... irão penetrar o local blindado chamado  
INCONSCIENTE.
Qualquer que seja o seu produto ou serviço, a  
construção da sua mensagem deve levar em con-
sideração este terreno ainda obscuro para muitos 
profissionais de marketing, acostumados apenas a 
falar das necessidades e dos benefícios.
Você só verá o número do cartão de crédito deste 
cliente, quando aprender a linguagem da VERDADE. 
Sem atalhos.
Lembre-se: primeiro o coração, depois a razão e, 
por fim, o bolso.
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#14
Ouse desafiar o 

impossível
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Ouse desafiar o impossível. 
Alguém está neste momento comprando algo 

que você vende. Insista nas seguintes perguntas: 

“Por que ele não está  
comprando o meu produto 
ou serviço?”
“O que não estou fazendo para 
não ser percebido por ele”?

este é o caminho para a venda 
genial. Remova do seu vocabulário 

a palavra “iMPOssíVel”.
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#15
Coração
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[COraçãO]
A fALA PARA CONVENCER O 
NOVO CONSUMIDOR DEVE 
ESTAR direCiONada Para O 
COraçãO. DEVEMOS ENTENDER 
QUE A RAzãO Só ENTRA EM CENA 
PARA VALIDAR O QUE Já fOI  

aCeiTO Pela 
eMOçãO.
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#16
As pessoas estão 

sempre  
comprando

“As duas perguntas mais  
importantes que você 

deve fazer são:
‘Quando irão comprar?’ e 
‘De quem irão comprar?’.”



39

 

 Lindomar Belém

As pessoas estão sempre comprando.
As duas perguntas mais importantes que você 
deve fazer são:
“Quando irão comprar?” e “De quem irão comprar?”.
Observe os detalhes mínimos da sua mensagem. 
Veja se existe algum detalhe que esteja impedindo 
que ela penetre em sua mente.
Somente quando o valor entra em cena, é que as 
chances de realizar a venda se torna possível.
Nenhum produto é invendável. O que existe é uma 
mensagem mal formulada.
Vendedores geniais desenvolvem técnicas de  
vendas geniais.
Pare de olhar apenas para o seu negócio, e ob-
serve os passos do cliente. Há inúmeras pis-
tas deixadas por ele no dia a dia, que você deve  
utilizar para criar a mensagem que irá resolver o 
seu problema.
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#17
Marketing de Interrupção

Você se lembra qual foi a última vez que deu o 
número do seu cartão de crédito para aquela em-
presa que interrompeu o seu jantar com uma li-
gação não autorizada? 

Marketing preguiçoso 
Mensagens que visam apenas interromper sua 
vida, devem ser consideradas como um dos  

piores spans.

#18
Jogue luz sobre qualquer 

problema 
O reforço constante da imagem do problema fará 
despertar o desejo pela solução. Sua comunicação 
deve apontar a solução, não esquecendo de trazer 
à consciência o problema.
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#19
Pequenas ações bem  

sucedidas levam ao sucesso
fique atento aos detalhes mínimos para realizá-los 
com eficiência. Quando menos esperar, terá dado 
saltos para grandes realizações.

#20
Não basta apenas a 

SATISFAÇÃO 
Agora você deve desejar o sucesso pleno do cliente.

#21
Pare de se iludir 

Se a única mensagem que você ou sua empre-
sa consegue produzir serve apenas para INTER-
ROMPER ESTRANHOS, você já deve saber qual 
será o resultado de suas vendas.
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#22
Criador de 

valor

“Não adianta ficar  
choramingando que o  

cliente só reclama do preço 
e não quer comprar.”
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Sua maior expertise deve ser a de criador de VALOR.  
Não adianta ficar choramingando que o cliente só 
reclama do preço e não quer comprar.
Aprenda de vez que, em algum lugar, alguém 
está comprando o que você vende. Cliente que 
reclama do preço faz isso somente porque não  
enxerga valor no que você tem para entregar.
Invista e crie novas estratégias para consolidar o 
relacionamento.
Nunca deixe de ouvir o que o cliente tem a dizer so-
bre sua marca. Prefira a crítica ao elogio.
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#23
Todo esforço 
deve ser feito 

para minimizar 
a dor que  

envolve uma 
compra
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Todo esforço deve ser feito 
para minimizar a dor que   envolve uma compra.  
Vários estudos de Neuroimagem e 
Neuromarketing, revelam que a ativi-
dade cerebral envolvida no momento 

da compra  
é semelhante 
a dor física.
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#24
Jornada do
consumidor

“Mas quantos, de fato, têm 
desejado o sucesso do  

cliente?”
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Muito se tem dito sobre a jornada do consumidor 
e como conduzi-lo pelo processo dentro do funil 
de vendas.
Mas quantos, de fato, têm desejado o sucesso do 
cliente? Quantos conhecem a sua dor e entendem 
o seu problema?
Não basta apenas saber o estágio em que o cliente 
se encontra no processo de aquisição do produto 
ou serviço. É necessário ir a fundo para conhecê-lo 
e criar o relacionamento que dará a você a prefe-
rência no momento da compra.
Conheça a dor de seu cliente e, após isso,  
evidencie a solução que o seu produto ou serviço 
resolve.
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#25
Como você gera leads para 

o seu negócio?
O casamento perfeito entre marketing e vendas 
sempre irá gerar leads mais qualificados.

#26
O cliente está sempre 

muito próximo 
Aproveite todas as oportunidades para  

prospectá-lo.

#27
Faça a pergunta certa 

e obtenha o resultado que deseja.
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#28
“Não” nunca significa

“Não” 
Só significa “Agora não”.

— Mark Bozzini

#29
A clareza de objetivos é 
a marca registrada dos 
grandes realizadores 

Qualquer que seja a ação que você esteja realizando, 
se estiver alinhada a um propósito definido e claro, 
suas chances de sucesso serão muito mais precisas.
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#30
Quer vender 

mais?

“Estamos o tempo todo  
consumindo algo. Fique  
atento a estes detalhes e 

você entrará na frequência 
da venda genial.”
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Quer VENDER +?
Interesse-se pelas pessoas.
Adquirir o hábito de gostar de pessoas, ao invés 
de ver apenas defeito nelas o tempo todo, é o  
caminho para a excelência em vendas. 
E digo mais: ame pessoas.
Vá caminhar e ver gente se relacionando com o 
consumo. 
Estamos o tempo todo consumindo algo. fique 
atento a estes detalhes e você entrará na frequên-
cia da venda genial.
Por fim, pratique a frase mágica que irá catapultar 
suas vendas:
“Posso ajudá-lo?”



Há um gênio escondido em cada esquina. 


