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Nós x Animais

Música = Mais vinhos franceses
Pasta robusta = Vantagem emprego
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Base teórica



Atenção

Se torna mais importante
Aspecto mais favorável da oferta

Quanto mais atenção, mas extremas as opiniões
No que é bom no seu produto



Acionadores Pré-
Suasivos

Prestativo?
Aventureiro?



Construção da Mensagem



Sexo e Violência

Chama atenção vividamente
Caso da menina de 19 anos pedindo ajuda

Mas qual foi o acionador?
Temor = Apelo na popularidade
Amor = Apelo na singularidade



Comparações com 
Concorrentes

Seu ponto forte



Referência ao Cliente



Exercício

"Após todos esses anos, as pessoas talvez 
aceitem que os antitranspirantes não vão 

melhorar. Elas talvez até aceitem as manchas 
feias nas roupas causadas por dias quentes e 
muito trabalho. Mas agora não precisam mais 

aceitar isso."



Mistério



Não fale nem dê a 
entender nada de ruim



Por outro lado...

Que palavras você deve usar?



Metáforas



Criminalidade

Fera Solta
Vírus?



Peso



Calor Humano



Escolha suas palavras



O EU em primeiro lugar



Conexão

Aniversário, local de nascimento, prenome
Pessoas e Produtos



A “língua” do cliente



Facilidade

500 advogados em 10 escritórios
89 empresas na bolsa



Ambiente



Posicionamento



Linguagem não verbal

Proximidade do produto = Pagam mais
Espelhamento



Caminhos para 
persuadir

Reciprocidade
Afeição
Aprovação Social
Autoridade
Escassez
Coerência
União



Conclusão



Exemplos

Se queremos que comprem uma caixa de chocolates caros, podemos primeiro fazer 
com que escrevam um número bem maior que o preço dos chocolates

Se queremos que escolham uma garrafa de vinho francês, podemos expô-los a música 
francesa antes de decidirem

Se queremos que concordem em provar um produto não testado, podemos primeiro 
indagar se eles se consideram aventureiros

Se queremos convence-los a escolher um produto muito popular, podemos começar 
mostrando-lhes um filme assustador

Se queremos que sejam calorosos, podemos lhes servir uma bebida quente
Se queremos que sejam mais solícitos, podemos fazer com que vejam fotos de 

indivíduos próximos uns dos outros
Se queremos que se voltem para o resultado, podemos lhes fornecer uma imagem de 

um corredor cruzando a linha de chegada
Se queremos que façam avaliações cuidadosas, podemos lhes mostra uma foto da 

escultura "O pensador", de Rodin
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