
 

 

 

 

 

 

 

Resumo do mês de março 

Quer mais resumos? Todo mês em: http://www.thiagocompan.com.br 

 



 

 

Como Convencer Alguém Em 90 Segundos 

“A maneira mais barata e eficiente de se conectar com os outros é olhar diretamente nos olhos”. 

O Fotógrafo Nicholas Boothman resumiu (e exemplificou) diversas práticas de PNL em um livro 

totalmente prático! Comecei a lê-lo sem pretensão por causa do título chamativo e ADOREI o que 

aprendi! Há um refinamento de diversas técnicas como o discurso de elevador, técnicas de 

neurolinguística (como o modelo TOTS) entre outros assuntos que irão ajudar o leitor não só no 

trabalho como na vida como um todo. 

Ele começa com uma história de quando era assistente de Francis Muldoon e aprendeu com o 

próprio que primeiro você estabelece confiança com os instintos básicos, em seguida estabelece 

harmonia com a personalidade. O que resulta é um relacionamento, e todos os relacionamentos 

oferecem possibilidades infinitas. 

O evangelho segundo Muldoon, como ele chama o método de se conectar com as pessoas, 

começa da seguinte forma: “As primeiras impressões ditam o tom para o sucesso mais do que 

classe social, credenciais, educação ou quanto você pagou pelo almoço”. 

Uma das melhores citações é a seguinte: “Capture a imaginação e você vai capturar o coração. 

Tudo na vida é comportamento. Imaginação desperta emoção, emoção desperta atitude e atitude 

molda comportamentos”. É simplesmente, perfeito! 

“Cumprimente seu cliente como se fossem velhos amigos, quase como irmãos”. 

Resumindo, o Evangelho segundo Muldoon, tem 3 regras: 

Regra número 1 – Quando conhecer alguém olhe nos olhos dele e sorria. 

Regra número 2 – Quando quiser que ele sinta que já o conhecem, seja um camaleão. 

Regra número 3 – Capture a imaginação e você vai capturar o coração. 

“A sua mensagem vai para onde sua voz vai e sua voz vai para onde os seus olhos a direcionam.” 

Um exercício proposto é de reparar a cor dos olhos de TODOS que você cumprimentar durante um 

dia. Esse exercício irá desenvolver drasticamente sua autoconfiança, contato visual e simpatia. 

Você verá os resultados quase que instantaneamente! 

Boothman relata que a melhor maneira de se encarar algo é sorrindo. Sorria e você estará dizendo 

“Eu estou disponível”, “Eu estou feliz” e “Eu estou confiante”. 

Uma ótima dica é: cedo ou tarde, toda pessoa de sucesso percebe que, para conseguir o que quer 

das pessoas, ela tem de querer ajuda-las. Só existem seis maneiras de conseguir algo das pessoas – 

pela lei, por dinheiro, por força emocional ou força física, por sedução ou persuasão. A persuasão 

é a mais eficiente. 



 

 

Para a persuasão ser eficiente, segundo Aristóteles, precisava-se de 3 ingredientes: confiança, 

lógica e emoção 

Precisa ser convincente, causar uma boa primeira impressão, estabelecendo confiança, e agregar 

emoções para complementar o processo. 

Ele introduz o KFC – Saiba o que você quer, observe o resultado obtido e mude o que faz até 

conseguir o que deseja. Essa é uma forma de você sempre alcançar os seus objetivos e, uma vez 

alcançados, partir para um novo! Ele é uma forma de TOTS (Teste, Operação, Teste e Saída). 

Uma receita para causar uma boa impressão é estar vestido com uma combinação de autoridade e 

disponibilidade, ajustar a atitude antes de abordar alguém (estar curioso e bem-humorado), ter 

uma palavra ou frase que seja encorajadora, no minuto de encontro com a pessoa, reparar na cor 

dos olhos, posicionar o coração em direção ao da pessoa, deixar as pessoas verem que não 

possuía nada de ameaçador nas mãos, pedir licença e fazer perguntas como: “Quando você 

encontra alguém pela primeira vez, como sabe se pode confiar nela” e por fim, sincronizar a 

linguagem corporal e tom de voz. 

Atitudes motivam o comportamento. Assim como o riso, choro e bocejos são contagiosos, a 

atitude também é. 

3 atitudes úteis: Entusiasmo, Curiosidade e Humildade 

“Tudo se resume ao seguinte: conforme as suas experiências se tornam palavras, suas palavras se 

tornam ações, suas ações se tornam hábitos, seus hábitos se tornam sua imagem e sua imagem se 

torna seu destino.” 

Saiba a natureza de seu negócio (missão, visão e valores da empresa) e faça seu “discurso de 

elevador”: 

Coca-Cola – Refrescamos o mundo 

Walt Disney – Fazemos pessoas felizes 

Mary Kay – Damos oportunidades ilimitadas para as mulheres 

Ele deixa uma receita para criar o “discurso de elevador”: 

Qual o resultado final de meu trabalho? 

Por que minha empresa, emprego ou carreira existe? 

Que diferença você pretende fazer? 

Qual é a grande ideia por trás de meu negócio? 



 

 

Para complementar o discurso de elevador, o autor propõe o seu comercial de dez segundos: o 

que você faz, para quem você faz e como faço a vida de meus clientes melhor. 

Agora, como você vai conseguir começar uma conversa para colocar em prática o discurso e o seu 

comercial? A abordagem de pub é o ideal, segundo Nicholas! Ela consiste em fazer a outra pessoa 

dizer sim quando ela perguntar o que você faz. 

Siga o exemplo abaixo: 

- Você sabe como a maior parte dos exportadores sempre está procurando novos mercados? 

-Sim. 

-Então, eu os ajudo a achar esses mercados, enviar seus produtos a tempo e a ter uma boa noite 

de sono. 

Fórmula: 

Você sabe como... Então nós... Para que eles... 

Já em 60% do livro, ele descreve o método em poucas palavras para “ganhar” a pessoa em 90 

segundos: 

1. Se abrir (levantar-se pra cumprimentar); 

2. Olhar nos olhos; 

3. Sorrir; 

4. Falar; 

5. Sincronizar-se com os gestos, tom de voz e posição da pessoa; 

6. Faça perguntas abertas para manter um diálogo, tente um exercício onde você apenas 

responderá com perguntas; 

7. O profissional usa as perguntas “quem”, “o que”, “onde”, “por que”, “quando” e “como” 

para obter respostas emocionais. 

As dicas de "Cold Calls" eficientes são ótimas como em vez de vender, peça indicações, pois da a 

oportunidade para expor a ideia, passar seu comercial de dez segundos e suas credenciais, 

espalhando a mensagem sem pressionar a pessoa ou comprometê-la. 

Outra dica sensacional é para explicar algo ou ideia, usar a técnica I-KOLA da a pessoa um simples 

e evocativo ponto de entrada para um conceito complicado, como por exemplo: O GX2 é mais ou 

menos como viajar com seu cliente em um navio com fundo de vidro. Vocês podem ver o que está 

acontecendo com o sistema ao mesmo tempo. 



 

 

I-KOLA pessoal: Eu sou como um pitbull, vigilante, leal e protetor. 

Por fim, ele da 10 dicas para montar uma história (storytelling): 

1 – Levantar 3 questões –“ E daí?”, “Quem se importa?” e “O que eu ganho com isso?”; 

2 – Qual é o ponto? 

3 – É interessante, diferente e triunfante? 

4 – Conecta com as emoções do público-alvo? 

5 – Usa informações sensoriais (soam, sentem, cheiram, sentem o gosto, veem) 

6 – Curta e simples? 

7 – Uma criança de 6 anos entende? 

8 – Divertida? 

9 – Parece verdadeira? 

10 – Evitou partes que não afetam a história? 

Capture a imaginação que irá captar o coração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Esse resumo é para ser compartilhado e disseminado, pois esse livro possui um guia prático de 
como você pode se tornar melhor ainda no que faz! Se você gostou e for comprar o livro, após lê-
lo, envie um e-mail para falecom@thiagocompan.com.br ou comente no link do post sobre esse 
resumo: http://thiagocompan.com.br/resumo-do-mes-de-abril-como-convencer-alguem-em-90-
segundos-de-nicholas-boothman/ 
 
Comente sobre o que achou do livro, pontos positivos e a melhorar e como esse livro adicionou 
algo em sua vida! Os primeiros a comentar irão participar de um Hangout sobre o livro no dia 12 
de maio de 2015.  
 
Fico muito feliz por sua iniciativa em conhecer mais e no mês que vem irei trazer outro resumo 
espetacular!  
 
Um forte abraço,  
 
Thiago C. Compan 


