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Por que escrevi este livro? 

Nós sempre persuadimos alguém a fazer al

guma coisa a nosso favor. Desde que somos bebê cho

ramos muitas vezes sem querer chorar de verdade, 

pois sabemos que logo aparecerá alguém para nos dar 

colo e suprir nossas vontades e mais tarde persuadi

mos a família a nos presentear com um brinquedo e 

mais tarde ainda alguém para iniciarmos um namoro e 7 
assim crescemos aprendendo a persuadir, às vezes 

com boas ou com más intenções e as empresas nos 

persuadem para que compremos seus produtos e ser

ganda e o marketing são as maiores forças do mundo 

moderno e são as impulsionadoras da indústria, do 

comércio, da religião e da política ou qualquer outra 

atividade, enquanto a propaganda impulsiona ideias. 

viços. Assim, percebemos que a publicidade, a propa

O Marketing, criando e entregando valor para 

o Mercado, e a Propaganda e a Publicidade visando 

captar seu público alvo, usam as técnicas que são mui




