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TTodos nós queremos ouvir um “sim”. Essa palavra 
tão pequena abre as portas para o mundo e o 

nosso futuro.

Os 21 breves capítulos deste livro descrevem  ati
tudes testadas e comprovadas para aumentar as 
chances de que os outros comprem nossas ideias ou 
atendam nossos pedidos.

Seus princípios e lições práticas podem ser usados   
para lidar com diversos desafios, como recuperar 
um relacionamento, negociar um aumento ou con
vencer um amigo.

Além disso, ouvir um “sim” satisfaz uma de nossas 
motivações mais básicas: a necessidade de conexão 
com os outros.

Apresentando ótimos conselhos, este pequeno livro 
traz grandes ensinamentos para quem deseja uma 
vida com mais oportunidades.

“Você está com dificuldade para 
conquistar as pessoas no trabalho 
ou na vida pessoal? Então este pe-
queno guia prático pode ser a fer-
ramenta que você está procuran-
do. Os conselhos simples e breves 
são fáceis de assimilar e podem 
ser implementados em todas as 
áreas da sua vida.” —  The  Jackal—  The  Jackal
 

Este livro é a chave para que o mundo 
diga “sim” a você, suas ideias e seus 
pedidos.

Três letras que possibilitam que rela
cionamentos floresçam e podem signifi
car um sinal verde para nossos projetos 
ou a confirmação de uma oportunidade.

Você vai descobrir como aplicar os 
princípios da persuasão em diversas 
situações e, assim, fazer mais amigos, 
convencer os indecisos, melhorar sua 
autoconfiança e mudar a maneira como 
as pessoas o enxergam.

Com todo o aprendizado adquirido, 
você terá respostas afirmativas com mais 
frequência e conquistará uma ferramen
ta poderosa para mudar o mundo.
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